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Rekonstrukce Šaffovy ulice
V březnu byly zahájeny práce v další ulici historického centra města, začala avizovaná rekonstrukce ulice Šaffova. Tato frekventovaná ulice užívaná
místními občany i turisty (vchod do muzea) bude
mít jednostranný chodník z betonové dlažby, stejný
jako na Palackého náměstí, komunikace bude z žu-

lové dlažby – 10 x 10 cm. Součástí oprav je i výměna
vodovodu, nainstalováno bude nové osvětlení. S rekonstrukcí je spojena uzavírka dotčené ulice a zároveň i navazující ulice Tylova. Předpokládaný termín
dokončení je polovina července 2018. Celkové náklady hrazené z rozpočtu města Poličky jsou, vč. rekonstrukce ul. Tylova, ve výši 13 mil. Kč.
Rekonstrukce je rozdělena na 2 etapy:
• I. etapa – ulice Šaffova od domu č. p. 112 po dům
č. p. 108, termín uzavírky od 5. 3. do 30. 4. 2018.
• II. etapa – rekonstrukce ulice Šaffova od domu
č. p. 108 po dům č. p. 28, termín uzavírky od
30. 4. do 30. 6. 2018.
Bezpečný přístup pro pěší k nemovitostem a provozovnám v uzavřeném úseku bude zachován.
Jedná se o 8. etapu zásadního projektu rekonstrukce ulic v historickém centru města Poličky,
k úplnému dokončení oprav v této části města zbývají 2 etapy, a to 9. etapa – ulice Pálená, Štěpničná
a Fortna, 10. etapa – ulice Otakarova a Václavská.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Velká obnova Zákrejsovy ulice
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi navázat na informace uvedené v loňských číslech Jitřenky o zásadní rekonstrukci ulice
Zákrejsova a informovat Vás o aktuální situaci. Avizovaná a očekávaná stavba bude zahájena v dubnu.
V rámci akce se jedná o součinnost několika subjektů, a to Pardubického kraje, který ve své režii provede rekonstrukci silnice od evangelického kostela
až po značku „Polička“ na konci města u sjezdovky
v hodnotě 18 mil. korun, a města Poličky, které provede opravu chodníků.
Stavba začne výměnou vodovodů, následně budou zahájeny práce na komunikaci – frézování vozovky, které začne u poličské sjezdovky a odtud bude
pokračovat do města. Poté naváže oprava chodníků.
Naše město uspělo se žádostí o dotaci na opravu chodníků po obou stranách ulice Zákrejsovy, včetně realizace autobusového zálivu před

č. p. 300. Po jedné straně bude chodník prodloužen a naváže na nově vybudovanou cyklostezku do
Bořin. Předpokládané náklady jsou ve výši 3,3 mil.
korun, dotace ve výši 85 % nákladů. Stavba by měla
být zahájena v průběhu dubna a předpokládaný termín dokončení je měsíc září.
Jedná se o zásadní rekonstrukci této komunikace, se kterou jsou samozřejmě spojeny i uzavírky
a náhradní objízdné trasy. Do uzávěrky tohoto čísla
Jitřenky nebyly objízdné trasy známy, podrobnosti
najdete na webových stránkách města Poličky www.
policka.org. Další podrobnosti a aktuální informace přinese květnová Jitřenka.
Děkuji za pochopení a respektování přechodného
omezení v dopravě, které stavba přinese. Zároveň
věřím, že tato část města dozná zásadního a nutného zlepšení.
Jaroslav Martinů, starosta města

Aktuální informace a žádost
o součinnost
Vážení spoluobčané,
považuji za nezbytné navázat na dva články, které jsem napsal do červnové a zářijové Jitřenky 2017,
ve kterých informuji o dvojici bezdomovců, pohybujících se na území našeho města.
Tato situace nás již několik měsíců vydatně zaměstnává. Především nás zlobí skutečnost, že jsou
obtěžováni pokojní a slušní občané, kteří jsou oslovováni ve věci finančních darů.
Za situace, kdy se po několika měsících složitého
administrativního jednání obnovilo pozastavené
vyplácení důchodu, na které má paní legitimní nárok, a její syn stále odmítá řádně pracovat (několik

pracovních míst mu bylo nabídnuto), není sebemenší důvod pro falešné litování.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi se na Vás
obrátit s naléhavou výzvou – nereagujte prosím
na oslovení ve věci finančního a jiného žebrání.
Za současné situace, kdy si sociální systém včetně
právního neumí poradit s lidmi tohoto typu, nezbývá než zvolit tuto formu ochrany našich občanů.
Předem velice děkuji a opakovaně slibuji, že
v rámci našich omezených možností nepolevíme
v úsilí o zamezení obtěžování našich spoluobčanů.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města
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Posun ve věci
obchvatu Poličky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
na základě informace a zároveň i slibu, který
zazněl v zářijové Jitřence 2017, sděluji, že po
opakovaném oslovení ministra dopravy ve věci
realizace obchvatu města Poličky bylo našemu
městu přislíbeno ze strany Ministerstva dopravy zadání směrového průzkumu, jehož potřebnost je nezbytným prvním krokem budoucího
provedení obchvatu.
Zadání a financování této akce bude realizováno v letošním roce a plně hrazeno z prostředků Ministerstva dopravy.
Jaroslav Martinů,
starosta města

Kácení a výsadba
stromů
Město Polička se v roce 2013 rozhodlo nechat
odborně posoudit podstatnou část stromů na
území města Poličky. Posouzení většiny stromů
a skupin stromů provedla v několika etapách
firma SAFE TREES, s. r. o. našeho předního
arboristy a vysokoškolského pedagoga Ing. Jaroslava Kolaříka, PhD. a zároveň zpracovala
Projekt péče o stromy. Tento projekt řeší návrhy
na ošetření jednotlivých stromů a kácení stromů
ze zdravotních a pěstebních důvodů. V letošním
roce probíhá aktualizace tohoto projektu.
Základní informace k jednotlivým inventarizovaným stromům jsou veřejnosti k dispozici
na adrese www.stromypodkontrolou.cz v sekci
Mapa. Kácení probíhá postupně dle naléhavosti
vždy na základě konkrétních důvodů. Na pokácení každého stromu je vydáno povolení dle zákona o ochraně přírody a krajiny.
I přes snahu mít stromy pod kontrolou dochází v Poličce k rozlomení nebo i vyvrácení stromů
a naštěstí jen k materiálním škodám. Naposledy
to bylo 29. 10. 2017. V žádném případě nechci
připustit podcenění rizik, a aby v Poličce došlo
k tomu, co se stalo v jiných městech (např. dvě
úmrtí v důsledku pádu stromu či větví ve Svitavách).
Po kácení stromů provádí město náhradní
výsadbu, buď v místě samém, a pokud to není
možné, na jiných pozemcích města (např. podél cyklostezky směr Modřec). Ale nejenom to.
V rámci projektů svého rozvoje město řeší novou výsadbu v místech, kde dříve byla půda bez
stromů. Příkladem je nově vzniklý park v lokalitě Mánesova, kde bylo s podporou dotace ze
Státního fondu životního prostředí vysazeno
1493 rostlin, z toho i několik desítek listnatých
a jehličnatých stromů. S výsadbou dřevin počítá
i projektová dokumentace na sídliště v lokalitě
Bezručova. Současně se zde připravuje založení
dvou nových parkových ploch.
Jaroslav Martinů,
starosta města
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Devět z deseti
koťat nenajde
domov

Odliv vzdělaných mladých lidí z Poličky

Jaký je pravděpodobný osud devíti koťat? V lepším
případě naleznou azyl v útulcích, v horším – a nutno říci, že častějším – se toulají, rozšiřují parazity
a nemoci, umírají nebo… přivádějí na svět potomky, z nichž většina nenajde domov. Kočičí populace
se „díky“ lidské nezodpovědnosti nekontrolovatelně
rozrůstá. Člověk do začarovaného kruhu občas zasáhne způsobem, který je podle trestního zákoníku
kvalifikován jako trestný čin a dotyčný se vystavuje
trestnímu stíhání. Kotě či kočku usmrtí nebo je někde pohodí. Provozovatelka proslulého poličského
útulku nalezence už dávno přestala počítat. Aktuálně je útulek zcela zaplněný a nové kočky už dlouhodobě nepřijímá. Katastrofální situaci se snaží
pozitivně ovlivnit město Polička. Chovatelům nabízí, ve spolupráci s veterinárními lékaři, bezplatnou
kastraci koček i uhrazení pooperační péče. Potřebný
formulář je dostupný v kanceláři č. 41 MěÚ v Poličce
nebo na www.policka.org. Další informace a kontakty jsou uvedeny na letáku, který byl přílohou březnové Jitřenky. Za projevenou zodpovědnost vám, i jménem koček, děkujeme.
Petr Šimon

Celoplošná
deratizace města

Přišlo jaro a poličští absolventi středních škol se
opět hlásí na vysoké školy (VŠ). Šanci, že se na VŠ
dostanou a zdárně ji ukončí, mají vysokou a také
procento vysokoškolsky vzdělaných lidí se v České republice zvyšuje. Mezi VŠ vzdělanými lidmi je
nejnižší nezaměstnanost. Bohužel většina absolventů vysokých škol se do Poličky nevrací, neboť
zde nenaleznou uplatnění. Je tu pro ně málo vhodných pracovních míst, většina míst je v dělnických
a řemeslných profesích.
Naše česká společnost je tak trochu ufňukaná
a trochu laxní. Polička je na tom lépe. Má a připravuje pozemky pro podnikání. Mohli bychom si tedy
v tomto duchu povzdechnout, že už více nelze pro
návrat a příliv vzdělaných lidí do Poličky dělat, že
je to např. starost podnikatelů, firem atp. a měli
bychom vyřešeno. To však není dostatečné. Jestli opravdu chceme, aby se mladí vzdělaní absolventi do Poličky vraceli, případně sem přicházeli
i z širšího okolí, měli bychom co nejdříve zahájit
diskusi o tom, jak je do Poličky získat. Předností
pro pěkný život má Polička oproti jiným i větším
městům mnoho a možná si je ani pořádně neuvědomujeme. Máme zde vysoce kulturní prostředí
s různorodými kulturními akcemi (Tylův dům, divadelní klub, muzeum, ZUŠ BM, Pontopolis atd.),
atraktivní sportovní vyžití (bazén, sjezdovka, stadiony, sportovní haly, tenis, atd.), školky, ZŠ, SŠ,
Mozaiku, restaurace, kavárnu, mnoho zájmových
spolků a sportovních klubů, intenzivní přípravu
i výstavbu pro bydlení, všude se dostaneme pohodlně pěšky, máme blízko do přírody atd. Je málo

míst s 8.800 obyvateli s takovým zázemím. Polička
evidentně může být městem budoucnosti.
Proměna trhu a služeb v posledních letech nám
otevírá prostor, v němž lze něco tvořit. Ukrytý potenciál vidím ve stále se rozrůstajícím „home office“, neboli práci pro zaměstnavatele ze svého domu,
a možnostech založení, vybudování a podpory
tzv. podnikatelské líhně. Podnikatelskou líhní bývá
objekt (dům), v němž najdou příležitost k uplatnění programátoři, ekonomové, projektanti staveb
i zahrad, obchodníci apod., kteří zde díky výhodně
nastaveným podmínkám naleznou na několik let
startovní místo pro rozjezd své podnikatelské činnosti. Pokud by Polička takový objekt měla, měla by
i větší šanci, že se z líhně vyklubou podnikaví lidé,
kteří v budoucnu rozvinou svůj potenciál v Poličce
např. do výroby nových technologií a v budoucnu
zde zaměstnají další poličské absolventy VŠ.
K připoutání pozornosti a zájmu o život v Poličce můžeme využít i prostor mediální. Polička je
členem mnoha sdružení na podporu cestovního
ruchu. Co kdybychom za účelem podpory růstu
vysoce kvalifikovaných pracovních míst v Poličce
napnuli síly k vytvoření svazku měst s dalšími stejně smýšlejícími a podobně velkými městy např. se
společným názvem „Města budoucnosti“? Kromě
vyšší medializace toho, co v Poličce umíme, bychom se zástupci dalších měst v ČR mohli hledat
a nalézat nová řešení, jak pomoci přílivu vzdělaných lidí do malých, ale krásných a pro skvostný
život vhodných měst, jako je to naše.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

Blahopřání jubilantům

Na přelomu dubna a května proběhne
v našem městě první kolo celoplošné deratizace. Město Polička zajišťuje prostřednictvím
T.E.S., s. r. o. deratizaci veřejných ploch. Správce
kanalizace VHOS, a. s. zajišťuje deratizaci veřejné
kanalizační sítě. Fyzicky deratizaci provádí firma
EKOSAN servis, s. r. o. (p. Budovič, tel. 603 887 032).
Aby byla deratizace účinná, mj. jako opatření proti
šíření přenosných nemocí, je třeba ji provést celoplošně, tj. včetně bytového fondu a vyhnout se jakémukoliv vylévání zbytků potravy do kanalizace
(tedy zejména WC). Vloni se objevilo v Poličce několik nepříjemných případů přemnožení potkanů.

Významné životní jubileum oslavily v únoru dvě
výrazné osobnosti poličského školství – ředitelka
MŠ Rozmarýnek, paní Zdeňka Procházková, a ře-

Vyzýváme majitele a správce nemovitostí, aby
počátkem května zajistili provedení deratizace
všech objektů, včetně bytového fondu,
oprávněnou osobou.
Deratizaci je třeba provádět pravidelně
2 x do roka.
Před deratizací doporučujeme provést vyčištění sklepů, prostorů pro uložení odpadových
nádob, utěsnění všech prostupů do objektů, pozavírání sklepních oken a utěsnění kanalizačních
vpustí.
Jaroslav Martinů, starosta

ditel ZŠ Na Lukách, Mgr. Eduard Střílek. Oběma
poblahopřáli v pátek 23. února starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem a pracovníky odboru školství.
Zdeňka Procházková je ředitelkou MŠ Rozmarýnek již od roku 1999! Přesto ji práce stále naplňuje a baví, ani po 37 letech neztrácí elán a stále
hledá nové a nové inspirace pro práci s dětmi.
„Děti mi dodávají další energii,“ komentuje lásku
ke své profesi paní ředitelka.
Mgr. Eduard Střílek působí ve funkci ředitele ZŠ
Na Lukách od roku 1995. Učil a nadále učí zejména technické práce a fyziku. A co mu dělá radost
v práci? „Radost mi dělají každodenní i drobné
úspěchy žáků,“ komentuje pan ředitel.
Přejeme oběma hodně zdraví, elánu a spokojenosti z práce pro děti.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků

Kompostéry
do Poličky

Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.

Město uspělo se svojí žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele 800
kompostérů. Předpoklad termínu předání kompostérů občanům, kteří se zúčastnili loňské ankety,
je přelom jara a léta tohoto roku. Podrobněji bude
veřejnost informována po uzavření smlouvy s dodavatelem.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Přijeďte se pobavit na
svojanovský hrad
Svojanov – Někdejší královské sídlo je připravené na první letošní slavnosti. Přijeďte si užít
Jarní slavnosti na hradě. V nabídce jsou i zajímavé výstavy.
Sluneční paprsky už o sobě dávají vědět
a s nimi se přiblížila i první akce na Svojanově. Jarní slavnosti jsou připravené na víkend
14.–15. dubna. Hlavní program je už tradičně
v rukou letohradského spolku Honorata. „Nebudou chybět scénická vystoupení šermířů,
ukázky zbraní, ale ani ukázky dobových jarních zvyklostí. Velkou atrakcí bude sokolník,
který předvede dravé ptáky. V sobotu se nejen
děti mohou těšit na kouzelníka, v neděli pak na
kejklíře,“ zve na první letošní hradní slavnosti
kastelán Miloš Dempír. Kromě celodenního programu na hlavním nádvoří výletníci nepřijdou
ani o komentované prohlídky interiérů oblíbené
památky s jarní výzdobou stylizovanou do období konce 19. století.
Správa hradu pro návštěvníky na letošní turistickou sezonu připravila také hned tři zajímavé
výstavy.
Pod krovy domu zbrojnošů je k vidění časově
neomezená výstava o vývoji papírových modelů hradů, zámků a dalších zajímavých staveb.
Letos se návštěvníci uvidí obnovenou expozici
s novodobějšími modely.
Hrad Svojanov dostal rovněž příležitost zapojit se do projektu nazvaného „Má vlast cestami
proměn“, který pořádá Asociace Entente Florale
CZ – Souznění ve spolupráci s Národní kulturní
památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky a celá řada dalších organizací
a institucí. Projekt ukazuje, jak se citlivými rekonstrukcemi proměňují zajímavé stavby a místa. Součástí je i putovní výstava, kterou měli
lidé možnost v průběhu roku zhlédnout po celé
České republice. Na tabulích najdou návštěvníci
kromě samotného Svojanova také další pamětihodnosti, kapličky, ale i vlaková nádraží. „Nabídku jsme uvítali, protože můžeme prezentovat
rekonstrukci hradu, kterou v posledních jedenácti letech prošel,“ připomíná kastelán. Výstava na Svojanově setrvá do konce dubna.
V souvislosti s touto výstavou je hrad zapojený také do právě probíhající soutěže, kde mohou
lidé svým hlasem zhodnotit, jak se jim proměna
památky líbí. „Budeme rádi, když nám kdokoliv
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z veřejnosti dá svůj hlas a ocení tím změny, které se na Svojanově podařilo zrealizovat,“ říká
Miloš Dempír. Příznivci hradu mohou hlasovat
na odkazu http://cestamipromen.cz/hlasovani.
S prvním dubnem začala na Svojanově ještě
jedna zajímavá výstava. Podle kastelána výletníci si zde mohou prohlédnout turistické vizitky
z celé České republiky, které jsou oblíbeným turistickým suvenýrem. Výstava je instalovaná ve
spodním sále domu zbrojnošů, který je součástí
středověkého prohlídkového okruhu B. Každý,

kdo si výstavu prohlédne, si bude moci zakoupit
speciální absolventskou vizitku, která byla vydaná právě pro hrad Svojanov. Expozice s turistickými vizitkami setrvá na hradě až do konce
října 2018.
Hrad Svojanov je od dubna otevřený každý
den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

V Poličce . cz
V minulých číslech Jitřenky jsme si mohli přečíst dva odlišné pohledy na současnou realitu
v našem městě. Pochopitelně, svět není černý,
ani bílý, což je klišé stejně tak provařené jako
pravdivé. Podobně jako apel, že vzájemná diskuze, naslouchání a respektování jiných názorů
může bořit hranice našich stereotypů či předsudků a být tak východiskem k tomu, aby se svět
kolem nás měnil směrem k lepšímu. V dnešní
době, která je slovy klasika vymknutá z kloubů
a šílí, to platí dvojnásob.
Jedinečným prostorem pro takovou diskuzi
měl být internet. Tato iluze je pryč. Svět sociálních sítí je díky své geneticky zakódované povrchnosti, názorové segregaci a nulové imunitě
vůči šíření nepravdivých informací naopak jednou z příčin současného děsivého společenského
rozklížení, jak u nás tak i ve světě.
Ale zpátky na strom, pardon do Poličky. V kontextu výše napsaného jsou zde jediným místem
k diskuzi a seriózní názorové konfrontaci městské noviny. Vzhledem k měsíční frekvenci jejich
vydávání tu však může například krátký dialog
o počtu tří replik trvat půl roku. Což je v jedna-

dvacátém století našlapaném komunikačními
technologiemi opravdu neskutečný mazec.
Před rokem jsem zde psal o potřebě nových
městských webovek. Dostalo se mi kultivované
odpovědi, ovšem výsledek = 0. Bohužel to lze
vnímat jako signál, že zlepšování informačního
a komunikačního kanálu mezi městem a občany,
otevřenost, transparentnost a v neposlední řadě
také podpora veřejné diskuze nemají dnes v Poličce vysokou prioritu.
Považuji tento stav za nevyhovující, a proto si
dovolím nabídnout záplatu alespoň v posledně
zmíněné oblasti založením internetového diskuzního fóra.
Nepochybně je zde spousta otázek a problémů,
o nichž je třeba a má smysl diskutovat, stejně
jako řada pozitivních věcí, kterých si je naopak
dobré vážit a připomínat. A možná také dostatek
aktivních lidí s inspirativními názory, nápady
a zkušenostmi, kteří jsou ochotni se o ně s ostatními podělit.
Petr Klusoň, ww.vpolicce.cz
diskuze@vpolicce.cz

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Jaro už je za dveřmi a my jsme tady s aktuální
nabídkou služeb a akcí Informačního centra.
• Flora Olomouc, sobota 28. 4., tradiční autobusový zájezd na zahradnickou výstavu. Odpoledne přejedeme do Javoříčka, kde navštívíme
atraktivní jeskyni a také památník obětem
2. světové války. Cestou domů zastávka na nákup syrečků v Lošticích.
• Cheb + Karlovy Vary, sobota 12. 5., další zájezd
„Po městech České inspirace“ (www.ceskainspirace.cz/o-nas/). V Chebu nás již tradičně
přivítá zástupce města a připraví pro nás jistě
zajímavý dárek.
• Vstupenkové centrum – kromě tradičních
vstupenkových portálů nabízíme i portály
Ticketpro a Ticketlive. Už běží prodej vstupenek na „Radiměřský den fotbalu“, spojený
s multižánrovým hudebním festivalem, koná
se na stadionu v Poličce ve dnech 6.–8. 7. Dále
je možné zakoupit vstupenky na SP v biatlonu
v Novém Městě na Moravě. Vstupenky je možné platit také platební kartou.
• V letošním roce jsme se dosud zúčastnili cestovních veletrhů v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Zájem o Poličku i hrad Svojanov každoročně roste.
• Kolem kolem světa – zajímavou knihu poličského cestovatele Petra Mazala máme stále
v prodeji. V knize se s vámi dělí o neobyčejné,
místy dramatické zážitky, které prožíval při
své cestě přes 4 kontinenty a za 150 dní zvládl
fantastických 27000 km.
• Dálniční známky jsou stále v prodeji.
• Zápalky – dárkové kazety s motivy Poličky
a hradu Svojanov.
• Křížovky – 12 stránek křížovek s tajenkami
z Poličky.
• Léčivý čaj z řeckého Olympu – hodí se zejména
při nachlazení a onemocnění průdušek.
• Víno, poličské pivo, medovina – vhodný dárek.
• Flixbus – jízdenky tohoto nového autobusového dopravce také koupíte u nás.
• Turistická známka ke 100. výročí vzniku Československa s motivem z Poličky.
• Poličské pověsti – posbírané pověsti z Poličky
a okolí.
• Sazka – prodej her a služeb z terminálu Sazka,
prodej losů, dobíjení mobilů, placení složenek
se slevou poplatků a další služby.
• Air bank – klienti si u nás mohou vybrat peníze
ze svého účtu.
• Směnárna bez poplatků – u nás prodáte i nakoupíte většinu běžných měn, bez poplatků
a v dobrém kurzu. Firmy a organizace – nechte
starosti s vybavením pracovních cest na nás.
• Iredo – čipové karty na autobusy a vlaky v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
• Fortissimo – placení SIPA a složenek.
Těšíme se na vaši návštěvu informačního centra
a přejeme vám veselé Velikonoce.
Přijďte k nám – poradíme vám.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org, info@ic.policka.org,
tel. 461 724 326

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. dubna
Další letošní uzávěrky:
19. 5., 17. 6., 19. 7., 19. 8., 15. 9., 18. 10.,
18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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Z rady a zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 4. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 5. března 2018
RM schvaluje likvidaci 4 ks nefunkčních jízdní
kol (nálezy z roku 2014) a převedení 4 ks jízdních
kol pro potřeby organizační složky „Veřejné práce“.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-258765-17111 s firmou Skanska, a. s., se Praha 8, na
opravu části komunikace v Poličce – Modřeci, dle
důvodové zprávy.
RM souhlasí s dokumentem „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s.“,
dle důvodové zprávy.
RM projednala informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. RM nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. RM zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi
a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad
rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. RM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na
odpadové hospodářství.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem
Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121302041 se
společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Oswalda Ottendorfera, Svitavy,
ve výši 100 000 Kč na náklady spojené s vybudováním nové střelnice Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje.
RM schvaluje zhotovitele akce „Stavební úpravy
části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto, na
akci „Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zhotovitele akce „Chodník v II.
etapě průmyslové zóny v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., se sídlem Proseč, na
akci „Chodník v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací č. HK
2018_0001 a uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění
stavby se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha – Žižkov, v rámci akce
III. etapa dopravní a technické infrastruktury lok.
Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zakoupení a nainstalování stínítek do oken podkrovního bytu v Pomezí č. p. 351,
který užívá na základě nájemní smlouvy Dětský
domov, Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 082017 na akci „Městské hradby v Poličce,
úseky SO 16 – SO18, obnova hradebních ochozů
a střech věží, úsek SO 22, obnova zdiva za domy
č. p. 40-42“ s firmou GEOGARD, s. r. o., Chrudim
3, dle důvodové zprávy
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RM schvaluje doplnění dohody o pravidlech
průchodu domem č. p. 33 v ulici Šaffova v Poličce
mezi městem Polička a Společenstvím vlastníků
jednotek domu č. p. 33, ulice Šaffova v Poličce,
o ujednání, týkající se každoročního navyšování
částky 10.000 Kč za údržbu a úklid chodby v domě
č. p. 33 o celostátně uznanou míru inflace, dle důvodové zprávy.
RM neschvaluje záměr prodeje a současně neschvaluje pronájem či výpůjčku části pozemku
p. č. 6502 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje upuštění od navýšení nájemného o inflaci za r. 2017 za pronájem prostor v domě
č. p. 52 v ul. Riegrova v Poličce Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., dle důvodové zprávy.
RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2018 dle z. č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička, jako půjčitelem, a Pontopolis z.s., Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s opravou dvorních prostor domu
č. p. 52 ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Polička, jako půjčitelem, a 1. ZO ČSOP Polička,
572 01 Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních
úprav objektu hájenky č. p. 74 v obci a k.ú. Pustá
Rybná, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro upomínkové předměty – Jan Frkáň, Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele kuchyňských linek do
nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova
v Poličce – Miroslav Hledík, Radiměř, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo s Miroslavem Hledíkem, Radiměř, na dodávku kuchyňských linek
do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce domu
č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ takto: vybraným dodavatelem je
firma PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“
s dodavatelem PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit pořadí žadatelů
o koupi bytu v energeticky pasívních bytových domech budovaných na pozemku p. č. 6611/54 v obci
a k.ú. Polička, lokalita Bezručova a označených dle
projektové dokumentace generálního projektanta
Asting CZ Pasivní domy, s. r. o., Horka, jako A a B,
stanovené bytovou komisí na základě schválených
Pravidel pro prodej bytů v majetku města Poličky,
dle přílohy k této důvodové zprávě.
RM doporučuje ZM schválit způsob tvorby kupních cen bytů v energeticky pasívních bytových domech A a B budovaných na pozemku p. č. 6611/54
v obci a k.ú. Polička, lokalita Bezručova, na základě zjištěných celkových nákladů na výstavbu
těchto bytových domů v poměru k velikosti užitné
plochy těchto bytů, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv
o budoucích kupních smlouvách na prodej
bytů v energeticky pasívních bytových domech
A a B budovaných na pozemku p. č. 6611/54 v obci
a k.ú. Polička, lokalita Bezručova, mezi městem
Polička jako prodávajícím a jednotlivými kupujícími.
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
vyprošťovacího zařízení Lukas s příslušenstvím

do majetku města Poličky, převodcem je Hasičský
záchranný sbor Pardubického kraje, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 18
9 060 s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r. o., ve
věci monitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o spolupráci ve věci
90. výročí založení školy uzavřenou mezi Masarykovou základní školou Polička a Spolkem přátel
a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce,
dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 1. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 22. února 2018
ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok
2018
– příjmy ve výši
294 041,7 tis. Kč
– výdaje ve výši
390 305,6 tis. Kč
– schodek ve výši
96 263,9 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování
Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do
plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závaznými ukazateli na rok 2018 se stávají:
– běžné příjmy včetně dotací ve

244 696,3 tis. Kč
– kapitálové příjmy včetně dotací ve výši

49 345,4 tis. Kč
– splátky jistin úvěrů
1 762,9 tis. Kč
– přijatý úvěr
27 528,3 tis. Kč
– mimorozpočtová rezerva ve výši

7 284,3 tis. Kč
II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do celkové
výše 300 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
města Poličky na období 2019 – 2021.
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na
období 2019 – 2021 příspěvkových organizací.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
na 2 akce:
1. Městské hradby v Poličce:
a) „Úsek SO 22 – obnova zdiva za domy č. p. 4042 úseky“,
b) „Revitalizace hradebního okruhu městského
opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa“, z toho I. část,
dle zpracovaných a schválených projektových dokumentací a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.
2. „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ dle zpracovaného restaurátorského
průzkumu a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.
ZM schvaluje bezúplatný převod nemovité věci –
budovy bez čísla popisného (dřevěné kolny) stojící
na stavební parcele č. 1931/3 v k.ú. Polička. Obdarovaní uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.
ZM mění své usnesení č. 18/a ze dne 7. 12. 2017
v části týkající se 24 bytů, které vzniknou v energeticky pasívním bytovém domě B budovaném
v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že 22 bytů bude
určeno k pronájmu a 2 byty velikosti 3+kk ve II.
a III. NP budou určeny k prodeji, dle důvodové
zprávy.
Usnesení ZM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarosty.
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Kalendář akcí
duben 2018

Tylův dům
čtvrtek 5. dubna v 19.00 h
Kryštof – JenomPísničkyTour 2018
Po deseti letech se kapela Kryštof vrací do divadelního prostředí. Bude se hodně hrát, ale
i hodně povídat a… a to bude vše.
vyprodáno
sobota 7. dubna v 15.00 h
Žadovjáci
V samém centru kyjovského Dolňácka, v Žádovicích, se v r. 1955 poprvé rozezněly nástroje muziky s názvem Žadovjáci. Zpěváci jsou:
Oľga Baričičová, Lenka Králová, Miroslav
Surka a Štěpán Machala a kapelník Svoboda.
Koncert bude mít stolovou úpravu s možností
občerstvení a tance. Na balkóně pouze k sezení.
vstupné 150 Kč
čtvrtek 12. dubna od 10.00 do 17.00 h
Soutěž mladých baristů třetí kávové vlny
Celorepubliková soutěž zaměřená na dovednosti žáků z oboru gastronomie, kuchař-číšník, číšník. Pořádá SOŠ a SOU Polička ve spolupráci s Tylovým domem.
sobota 14. dubna ve 14.00 h
10. setkání harmonikářů a heligonkářů
„Korouhev 2018“
Pořádá Tylův dům ve spolupráci s Klubem žen
Korouhev. Kromě pravidelných účastníků vystoupí také Veselá muzika Zdeňka France.
vstupné 50 Kč
neděle 15. dubna v 19.00 h
Liz Lochheadová: Perfect Days
Divadelní představení pro ženy, které chtějí
být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.
hrají: Vlasáková, Dolanský, Hofman, Syslová,
Jungmannová, Udatný
vstupné 300, 330, 360 Kč (hra je uvedena
v rámci Divadelního abonentního cyklu jaro
2018)
středa 18. dubna ve 20.00 h
Polička Jazz festival 2018

Ježkovy stopy – Proč nemohu spát (divadlo)
vstupné: 160 Kč (předprodej 130 Kč), studenti 50 Kč
pátek 20. dubna v 19.30 h
Polička Jazz festival 2018
Martin Brunner Trio & Epoque Quartet • Prime Time Voice • Luboš Andršt Group
vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč),
stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)
sobota 21. dubna v 19.30 h
Polička Jazz festival 2018
Najponk Trio • Concept Art Orchestra • Elena
Sonenshine & Jocose Jazz
vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč),
stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)
pondělí 23. dubna v 19.00 h
Staré dámy
Komédia so slzami na krajíčku. Skvělá komedie v podání Kamily Magálové a Zdeny
Studénkové ze Studia Lasica & Satinský Bratislava.
vstupné 300, 330, 360 Kč (hra je uvedena
v rámci Divadelního abonentního cyklu jaro
2018)
středa 25. dubna v 8.15 a 10.30 h
Život je jen náhoda
Hrají, zpívají a tančí obyvatelé domovů pro
osoby s mentálním postižením z Pardubického kraje a jejich přátelé z OCH Polička. Pořádá Domov na zámku Bystré ve spolupráci
s Tylovým domem.
čtvrtek 26. dubna v 16.30 h… malý sál
zasedání Městského zastupitelstva
neděle 29. dubna v 17.00 h
Die Haghe Sanghers
Na programu koncertu nizozemského mužského sboru zazní skladby převážně českých
autorů Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka,
Bedřicha Smetany, Karla Bendla.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kino Polička
neděle 1. dubna v 16.00 h … Kino Tylův dům
Králíček Petr
animovaný, USA, 95 min, dabing, přístupný,
vstupné 120 Kč
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě.
Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty…
středa 4. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Máří Magdaléna
historický, drama, VB, 130 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Máří Magdaléna je životopisným dramatem
o jedné z nejtajemnějších ženských postav
naší civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž
dějiny udělaly prostitutku.
pondělí 9. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Mečiar
dokument, SR, ČR, 89 min, slovensky, přístupný od 12 let, vstup é 80 Kč
Film je zpovědí mladé režisérky Terezy Nvotové o Vladimíru Mečiarovi a o vlivu, který
měl tento politik na slovenskou společnost
a na život jí samotné.
středa 11. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Ready Player One: Hra začíná – 3D
3D sci-fi, akční, USA, 140 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy
se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu.
pondělí 16. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Pepa
komedie, ČR, 90 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový
a šťastný život…
středa 25. dubna v 19.00 h … Kino Tylův dům
Fakjů pane učiteli 3
komedie, Německo, 120 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější
než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze
svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co
v nich ještě zbývá.
Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz.
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Městská knihovna
Rádi bychom vás upozornili na změnu otevírací doby
– o velikonočních svátcích (od
30. 3. do 2. 4.) bude knihovna
zavřena. Přejeme pohodové
svátky a nezapomeňte se vybavit knihami na volné dny.

I vy buďte u toho! LiStOVáNí představí knihu
J. Kosińského, kouzelně jednoduchou a strhujícím
způsobem podanou alegorii naší společnosti.
V podání Tomáše Drápely, Věry Hollé a Pavla
Oubrama.
vstupné 50 Kč/ 100 Kč

Bystré
3. 4. – vernisáž výstavy
Bystré mému srdci blízké II – kresby Mgr. Jarmily
Janků, součástí vernisáže
úterý 10. dubna – vestibul knihovny od 18.00 h
bude krátký kulturní program, během kterého vyvernisáž výstavy prací pedagogů výtvarného
stoupí její vnuk Daniel Havel, flétnista Orchestru
oboru ZUŠ B. Martinů Polička
Národního divadla, a žáci ZUŠ. Vernisáž proběhne
V úterý 10. dubna v 18 hodin zahájíme výstavu
v 18 h. v knihovně.
prací pedagogů výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů.
5. 4. – PohádkoTour – Městská knihovna od
15.30 h., pohádka, povídání o přečteném, hry a úkoly.
středa 11. dubna – čítárna knihovny od 17.30 h
6. 4. – Izraelem a Palestinou za pár kaček – beČechy královské – titul odrážející význam země
seda s Filipem Tesařem, Bysterákem, studentem, – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
pedagogem a náruživým cestovatelem v jedné osobě,
Máte-li šikovné poddané, úrodnou a bohatou
od 17.00 h. ve Školícím středisku na Hasičské zbroj- zemi, navíc sedíte na hoře stříbra, nezbývá vám
nici, vstupné 20 Kč.
než chtít ještě víc. Přemyslovci nechtěli málo, chtěli
14. 4. – Natěrač – konverzační komedie slavného
královský titul a nakonec se jim to podařilo, ale trbritského autora Donalda Churchilla, které se cho- valo to dlouho.
pili mladí herci DS Vicena z Ústí nad Orlicí. Začátek
vstupné zdarma
v 19.00 h., předprodej lístků v IC.
neděle 22. dubna – Divadelní klub od 17.30 h
LiStOVáNí – Byl jsem při tom /Jerzy Kosiński/
Dolní Újezd
28. 4. – stavění Máje
Ve 14.00 h. vychází průvod od hostince Koruna.
V parku na Rovince vystoupí od 15.00 h. ZUŠ DÚ,
v 16.15 h. Duo Klusoňová – Tmějová, od 17.00 h. slavnostní stavění máje, v 18.00 h. Pokáč, 19.30 h. Machos Burritos.
Litomyšl
9. 4. – Tomáš Klus. #prostekoncertvklubu
20.00 h. Music Club Kotelna, Litomyšl, vstupné:
550 Kč
21. 4. – Šansony Chantal Poullain
19.00 h., Smetanův dům, Litomyšl
Šansony Chantal Poullain to je hluboko posazený
sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná
kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra
sladké Francie, vstupné 290–390 Kč.
26. 4. – Buty – koncert
19.00 h., Smetanův dům, Litomyšl, vstupné 320380 Kč
29. 4. – Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Nezapomenutelné písně (na které se zapomnělo)
17.00 h., Smetanův dům, Litomyšl
Orchestr divadla Semafor řídí Jiří Svoboda. Hostem večera bude Michal Malátný, zpěvák kapely Chinaski a člen Divadla Semafor, vstupné 340–390 Kč.
Sebranice
1. 4. – velikonoční zábava
Od 20.00 h. v sále kulturního domu, hraje Rytmik
Jedlová, vstupné 60 Kč. Pořádá TJ Sebranice.
7. 4. – Turnaj ve hře Člověče, nezlob se!
Od 14.00 h. v přísálí kulturního domu, první cena
dort, občerstvení za drobný peníz připraveno, stejně
tak jako odměny všem hráčům.

ZO ČSCH Polička pořádá

Jarní výstavu
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Dubnový tematický koutek – Čarodějnický rej
Knihovníci doporučují: vybavte se na čarodějnický rej! Knihy o esoterice, čarodějnictví, kouzlech a temné magii odhalí tajemství života i lidské
duše.

Ve čtvrtek 19. dubna
v 19 hodin v Divadelním klubu proběhne beseda o Cestě
mayského šamana do Santiaga
de Compostela.
Přijměte pozvání ke sdílení
osobního příběhu Artura Moralese Cervantese
o jeho posvátné cestě do Santiaga de Compos-

tela, kdy pěšky zdolal 900 km, o jeho rituálech,
setkáních s poutníky z celého světa, energiemi
živých i mrtvých. Dozvíte se všechno o historii a magii této cesty, proč je dobré tuto cestu
alespoň jednou za život absolvovat a co všechno
k tomu potřebujete. (Svatojakubská cesta nebo
Cesta svatého Jakuba je název historické sítě
dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu
svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu
de Compostela ve španělské Galicii.)
Arturo Morales Cervantes, Aj‘Men‘Ob‘, je mayský šaman z Jižního Mexika, kolébky prastarých
kultur a vědění Olméků, Mayů či Aztéků, místa,
kde tradice jsou stále živé. Je průvodce světem
energií, vykladač mayského kalendáře, léčitel,
cestovatel a pozorovatel.
Beseda bude tlumočena a budou ji provázet
autentické fotografie z Arturovy cesty, jeho
osobní zážitky, pocity a nezaměnitelná, srdečná
energie.
Srdečně zveme všechny zvídavé.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Zbyšek Sion
osmdesátiletý

Motorkáři Pomezí
Vás zvou na

III. ZAHÁJENÍ SEZÓNY
15. 4. 2018

Výstava bude otevřena pro veřejnost
5. 5. od 12 do 17 hodin, 6. 5. od 9 do 15 hodin.
Občerstvení, udírna a bohatá tombola.

Občerstvení v Pomezí zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

5. a 6. května
v chovatelském areálu „Pod Pivovarem“ v Poličce

25. – 26. duben – vestibul knihovny od 8 do 16 h
Burza vyřazených knih pro děti
Přijďte si doplnit vaši rodinnou knihovnu. V nabídce pro děti a mládež najdete naučnou literaturu
i beletrii za symbolickou cenu.

Cesta mayského šamana do
Santiaga de Compostela

Již potřetí zahájíme sezónu na Poličském náměstí. Poté bude
následovat vyjížďka cca 5O km po Vysočině.
Program:
• 13:00 Sraz na Palackého náměstí v Poličce
• 13:30 Žehnání mašinám s knězem
• 14:00 Vyjížďka
• 15:30 Pomezí prostranství před horní samoobsluhou –
vystoupení kaskadéra JAKUBA KYKALA

králíků, drůbeže a holubů
spojenou s expozicí českého strakáče

středa 25. dubna – čítárna knihovny od 17.30 h
Čechy královské – povýšenci – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Manželé a milenci královských vdov. Příběh dvou
schopných mužů, kteří zapomněli, kde je jejich místo…
vstupné zdarma

Dvanáctého dubna roku 1938 se začal odvíjet životní příběh poličského rodáka, jednoho
z uznávaných moderních malířů. Jeho životní
– a umělecká – cesta se neobešla bez překážek.
Přesto (nebo právě proto?) získal obdiv a respekt
– s jeho dílem se setkávají návštěvníci prestižních
galerií. K životnímu jubileu připravili čeští galeristé dvě pozoruhodné pocty. V Klatovech je do
3. června k vidění unikátní průřez celou tvorbou
Zbyška Siona. K jedinečné výstavě byl vydán
katalog, který si můžete zakoupit i v poličském
muzeu. Zde se do 15. dubna těší zájmu publika
výstava „Zbyšek Sion – obrazy ze studentských
let“. Do dalších let přejeme zdraví, spokojenost
a tvůrčí úspěchy.
Městské muzeum a galerie Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
středa 4. 4. v 17.00 hod.
Jarní koncert… aneb zpívá celá rodina
vstupné 60 Kč/30 KčS
pátek 6. 4. v 19.00 hod.
Jeden svět Polička: dokument Náš nový
prezident + debata s Ondřejem Kundrou
a Petrem Kolářem, dokument Čističi
19.00 hod. Náš nový prezident, MP, Rusko,
USA, 78 min. + debata
21.00 hod. Čističi, Hans Block, Moritz Riesewieck, Německo, Brazílie, Nizozemí, 2018,
88 min.
vstupné 100 Kč dospělí, 70 Kč studenti,
50 Kč ZTP
sobota 7. 4. v 18.00 hod.
Jeden svět Polička: Za hranicemi
možností, O otcích a synech + debata
s Markétou Kutilovou
18.00 hod. Za hranicemi možností, Marta
Prus, Finsko, Německo, Polsko, 2017, 74 min.
19.30 hod. O otcích a synech, Talal Derki,
Německo, Sýrie, Libanon, 2017, 98 min. +
debata s Markétou Kutilovou.
Vstupné 100 Kč dospěl, 70 Kč studenti,
50 Kč ZTP
neděle 8. 4. v 16.00 hod.
Jeden svět Polička: Nerodič, Lepším
člověkem
16.00 hod. Nerodič, Jana Počtová, Česko,
2017, 83 min.
18.00 hod. Lepším člověkem, Attiya Khan,
Lawrence Jackman, Kanada, 2017, 79 min.
Vstupné 100 Kč dospělí, 70 Kč studenti,
50 Kč ZTP
středa 11. 4. v 18.00 hod.
Jeden svět Polička: dokument Azurová +
debata s Janem Freidingerem
z Greenpeace, dokument Švéd v žigulíku
18.00 hod. Azurová, Karina Holden, Austrálie, 2017, 76 min. + debata
21.00 hod. Švéd v žigulíku, The Russian Job,
Petr Horký, Česko, 2017, 64 min.
Vstupné 100 Kč dospělí, 70 Kč děti, 50 Kč
ZTP

všemi možnými dostupnými prostředky (rehabilitace, domácí cvičení několikrát za den)
Vašíkovi pomáhat. Nejúčinnější je ale pobyt
ve specializovaných lázních na Slovensku
– léčebna ADELI. Zde Vašík absolvuje speciální cvičení v kleci na gumových pásech,
taky mu velmi pomáhá pobyt v hyperbarické komoře, různá jiná rehabilitační cvičení.
Pobyt zde stojí na tři týdny cca 130 000 Kč
a nehradí jej pojišťovna. Proto se snažíme
již pátým rokem sehnat alespoň část peněz
na tento pobyt. Proto organizujeme koncert,
kde kapely vystupují bez nároku na honorář.
Těšit se můžete i na pravidelné překvapení.
Vstupné 150 Kč
středa 18. 4. v 19.00 hod.
David Gilmour v Pompejích (koncert)
Pětačtyřicet let od slavné show, ze které
vznikl dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se David Gilmour vrací na místo
činu. Skladatel, zpěvák a kytarista legendárních rockerů odehrál v červenci 2016
v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na
světě dva spektakulární koncerty. Ze záznamu vznikl ohromující snímek, v němž zazní
hity Gilmourovy sólové kariéry i klasiky
z vrcholných let Pink Floyd. Zatímco koncert Pink Floyd v 70. letech byl kvůli natáčení bez diváků, tentokrát dvojité show pod
Vesuvem přihlíželo na 3000 fanoušků Davida Gilmoura. Jednasedmdesátiletý bard
psychedelického rocku si do kapely přizval
hvězdné muzikanty jako baskytaristu Guye
Pratta, který vystřídal v Pink Floyd Rogera
Waterse, bubeníka Steva DiStanislao, klávesistu z Rolling Stones Chucka Leavella
nebo dlouholetého spolupracovníka Michaela Jacksona, Grega Phillinganese. Skladby
z Gilmourových sólových alb „Rattle That
Lock“ a „On an Island“ doplňují chronicky
známé skladby Pink Floyd včetně „One of
These Days“, „Wish You Were Here“ nebo
„Comfortably Numb“. Atmosféru koncertu
dotváří dokonalá audiovizuální show plná
laserových efektů, pyrotechniky a videoprojekcí na obrovské oválné obrazovce.
Vstupné 50 Kč

čtvrtek 12. 4. v 18.00 hod.
Jeden svět Polička: Hranice práce +
debata s režisérkou Apolenou
Rychlíkovou, V zajetí
18.00 hod. Hranice práce, Apolena Rychlíková, Česko, 2017, 71 min. + debata s režisérkou
21.00 hod. V zajetí, Bernadett Tuza-Ritter,
Maďarsko, Německo, 2017, 89 min.
Vstupné 100 Kč dospělí, 70 Kč studenti,
50 Kč ZTP

pátek 20. 4. v 18.00 hod.
Greenpeace – Plastic ocean
Vstupné dobrovolné

pátek 13. 4. v 19.30 hod.
Benefiční koncert aneb šťastný pátek
pro Vašíka
Vašík je téměř desetiletý klouček, který od
narození trpí dětskou mozkovou obrnou.
Tato diagnóza v sobě zahrnuje jak postižení
fyzické (Vašík jezdí na vozíku, má problém
s motorikou rukou, je spastický, nemůže
sám stát na nohách, má problémy udržet věci
v ruce), také je částečně postižena řeč (hůře
artikuluje, špatně vyslovuje), ale intelektově
je na tom moc dobře. Je to vlastně kluk jako
každý jiný. Má rád motorky, poslouchá Kabáty a zná snad všechny jejich texty. Navštěvuje
běžnou školu, kde spolu s asistentkou pracují
ve třídě s ostatními dětmi. Rodiče se snaží

sobota 21. 4. v 18.00 hod.
Vernisáž fotografií z filmu Pláč
sv. Šebestiána
Výstava fotografií z natáčení nezávislého
historického filmu „Pláč svatého Šebestiána“, které probíhalo od listopadu 2016 do
září 2017 a zúčastnil se ho i jeden poličský
kočovník. Děj filmu se odehrává na pozadí
velké morové rány, jež postihla Evropu roku
1348 a vypráví o střetu dvou příslušníků
nižší šlechty, rytíře Gottfrieda a hradního
pána Siegfrieda. Tvůrci filmu usilují o autentické zpodobnění středověku nejen využitím
dobových kostýmů a rekvizit, ale rovněž
snahou o postižení mentality tehdejšího člověka. V hlavních i vedlejších rolích se objeví

čtvrtek 19. 4. v 19.00 hod.
Cesta mayského šamana do Santiaga de
Compostela
Přijměte pozvání ke sdílení osobního příběhu o posvátné cestě do Santiaga de Compostela – 900 km pěší chůzí. Více info str. 6.
Vstupné 80 Kč

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

přední čeští herci jako Ondřej Malý, Matouš
Ruml či Filip Kaňkovský. Výstava fotografií
bude doplněna o audiovizuální ukázky z připravovaného filmu (jehož premiéra je plánována na podzim roku 2018).
www.sebestianfilm.cz,
https://www.facebook.com/sebestianfilm/
Vstupné dobrovolné
neděle 22. 4. v 17.30 hod.
LiStOVáNí – Byl jsem při tom (Jerzy
Kosinski)
Světoznámý příběh duševně a citově retardovaného Davida Záhrabníka, který až do
zralého věku nepoznal skutečný svět jinak
než z televize a který je po smrti svého dobrodince do něj sice vržen rovnýma nohama,
šťastnou náhodou se však dostane ihned do
nejvyšších kruhů, kde každou jeho prostoduchou myšlenku díky obyčejnému nepochopení interpretují jako geniální ekonomický
či politický vhled. A protože neprosazuje ničí
zájmy (ani ty svoje), stává se z něj nečekaně
hvězda, okolo které všichni krouží a každý si
do ní promítá své vlastní přání a touhy. Příběh, který nezestárne v žádné době. Účinkují:
Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram.
Vstupné 50 Kč/100 Kč
Čtvrtek 26. 4. v 19.00 hod.
Stromy umírají vstoje
Nadčasové psychologické drama španělského autora Alejandra Casona.
Režie a úprava scénáře: Ladislav Vrabec,
scéna: Jaroslav Dusík a Lukáš Lulu Zrůst,
technická spolupráce: Alois Koláček, Lukáš Lulu Zrůst, kostýmy a nápověda: Irena
Morávková a Ludmila Zerzánková, hudba:
Adolf Klein
Hrají: Zdeňka Pávková, Jitka Boháčová, Jitka Balážová, Zuzana Zrůstová, Magda Křenková, Magda Němcová, Stanislav Větrovský,
Václav Větrovský, Jaroslav Dusík, Karel Pávek, Jaromír Běhoun, Ladislav Vrabec, Lukáš Lulu Zrůst
Vstupné 80 Kč, 50KčS
pátek 27. 4. v 20.00 hod.
Jazzové setkání – Lanugo
Nadžánrové seskupení hrající moderní pop,
jazz a soul s jemnými doteky elektroniky
v sobě spojuje hned několik silných momentů a trumfů. Dynamický vokál Markéty
Foukalové doprovázejí klavírista Viliam Béreš, kontrabasista Rastislav Uhrík, bubeník
Martin Kopřiva, kytarista Mirek Šmilauer
a perkusionista Martin Novák, který navíc
ovládá sampler.
Vstupné 130 Kč/70 KčS
sobota 28. 4. v 20.00 hod.
Midi Lidi + Ventolin
Midi Lidi jsou známí tím, že rádi a často koncertují, odehráli mnoho koncertů v ČR a na
Slovensku, ale i v Polsku, Rusku, Anglii, Německu, Španělsku či Chorvatsku. V Čechách
a na Slovensku už patří ke stálicím velkých
festivalů. Zároveň vystupují i jako DJ’s –
Prokop s Tomášem jako Tomino & Myslivec
a Petr s Johanou Švarcovou jako Disjockejové. Členové kapely jsou svojí další činností
široce rozkročeni mezi nejrůznější umělecké
obory a na české scéně jsou jednotlivě známí
i jako filmoví tvůrci, herci, divadelníci, promotéři, vizuální umělci či grafici.
Vstupné 190 Kč, předprodej 260 Kč na místě, předprodej bar v klubu, tabák u Kubátů
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Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
16.–21. 4. – Gaudeamus Theatrum – Mezinárodní Setkání
uměleckých škol
Divadlo Drak
Vzájemné setkávání studentů, pedagogů a divadelníků z různých koutů světa. Setkání se podílí na tvorbě pověsti města Hradec Králové jako
významného kulturního a studentského evropského střediska.
Cheb
28. 4. – Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických předtančení
v Kulturním centru Svoboda
Jindřichův Hradec
7. 4. – Slavnostní otevírání víkendového parního provozu jindřichohradecké úzkokolejky
nádraží Jindřichohradeckých místních
drah, a. s.
Kutná Hora
7. 4. – II. Kutnohorský street food festival
od 11.00 hod.
Litomyšl
25.–29. 4. – Zahájení 7. litomyšlské lázeňské
sezóny – Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli lázeňská promenáda,
pódia, koncerty, výstavy…
V letošním roce v Litomyšli vystoupí
např. Buty, Mňága a Žďorp, Děda Mládek Illegal
Band, Atarés a mnoho dalších.
Telč
22. 3.–28. 5. – Jaroslav Krepčík 1880 – 1959
výstava sochaře, malíře, grafika a restaurátora, telčského rodáka v Městské galerii Hasičský
dům u příležitosti 100. výročí vzniku Československa
Třeboň
14. 4. – Květinová Třeboň
řemeslné a květinové trhy, zahradnický a zahrádkářský sortiment, f lorální objekty a jarní
dekorace. Výstava Amarylis na třeboňském
zámku. Koncert folkové kapely Bonsai č. 3.
www.ceskainspirace.cz

Vernisáž:
Fenomén Merkur
– výstava oblíbené stavebnice
Merkur pro malé i velké stavitele…
28. 4.–2. 9., velký výstavní sál
centra
Výstava Fenomén Merkur
vznikla díky spolupráci s největším sběratelem
stavebnice Merkur Jiřím Mládkem, který Merkuru zasvětil přes třicet let svého života. Obdivovat tak můžete propracované stavby a modely
nejrůznější velikosti a náročnosti provedení,
jako jsou Eiffelova věž či ruské kolo, velký vlak
se spoustou vagonů, auta či letadla, seznámíte se
i s prototypem tzv. čočkostroje Otto Wichterleho. Legendární stavebnice Merkur se vyrábí už
téměř 100 let. Výstava proto mapuje i její historii a vývoj od samého počátku až po současnost.
Současně zve všechny malé i velké návštěvníky
ke hře, neboť součástí výstavy je herna, ve které si každý může vyzkoušet své konstruktérské
schopnosti a postavit vlastní model.
Vernisáž se koná v sobotu 28. dubna
od 14.00 h v Centru. Výstavu zahájí autor výstavy Jiří Mládek. Těšit se můžete
na přehlídku dálkově řízených modelů
postavených ze stavebnice Merkur, které
představí konstruktér Martin Stupňánek.
Výstavy:
Zbyšek Sion – obrazy ze studentských
let
3. 2.–15. 4.
Zbyšek Sion se narodil před 80 lety v Poličce.
Již na studiích jeho tvorba vynikla nad dobový
průměr a dodnes je mimořádně ceněná. Studoval střední Školu uměleckých řemesel v Brně.
Následovala roční přípravka na Výtvarné škole
v Praze. V letech 1958-1964 absolvoval Akademii
výtvarných umění v Praze. Zastoupen je v prestižních galeriích a publikacích.
Vystavené obrazy představují poličská zákoutí
i portréty. S ohledem na tehdejší dobu bylo obtížně seznamovat se s obrazy moderních malířů,
nicméně mladá generace je dychtivě vyhledávala. Na akademii udělal Zbyšek Sion krok mimo
tradiční proud a představil se již jako zralý malíř
figurálními výjevy s vrstvenou – strukturální
malbou. Třetím okruhem je abstraktní tvorba –
tedy obrazy nepředstavující žádný konkrétní výjev či postavu. U diváka měla abstrakce vytvářet
asociace a silné odezvy. Na počátku 60. let šlo
o nejradikálnější malířský projev.
Akce:
Komentovaná prohlídka výstavy Zbyška
Siona
pondělí 9. 4. v 17.00 h, výstavní sály Centra
Komentovanou prohlídku výstavy „Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let“
povede David Junek a Milan Dospěl za
přítomnosti autora.
Výstava uspořádaná k 80. narozeninám autora
představuje úplné počátky jeho tvorby, ale i abstraktní tvorbu počátku 60. let 20. století – tedy
nejaktuálnější a nejmodernější tehdejší proud.
Dnes jsou tyto obrazy řazeny ke klasice českého
výtvarného umění a jsou zastoupeny v prestižních galeriích. Poličská výstava ovšem představuje i řadu dosud veřejně nevystavených obrazů.
Vstupné: dospělí: 60 Kč, děti, studenti, důchodci: 30 Kč.
Síla vody očistná Velikonoce nachystá
– velikonoční výstava ve třídě B. Martinů
o tom, jak naši předkové prováděli jarní očistu
těla i ducha
17. února – 15. dubna
Velikonoce se dříve slavily nejen jako církevní
svátky. Připomínaly především začátek jara a celého hospodářského roku. Během příprav na ně
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probíhal důkladný úklid v domácnosti, větrání
příbytku, praní prádla. Lidé se věnovali nejen
očistě těla, ale i svého ducha. Činili tak zpytováním svědomí, přemýšlením nad svými hříchy,
návštěvou obřadů v kostele, modlitbou a jinými
symbolickými úkony.
V lidové víře k obojímu dobře posloužila voda,
proto se hojně objevovala při různých zvycích
a obyčejích. Voda špínu a zlo odplaví, nemůže prý
být ničím znečištěna. Voda je nezbytná k životu.
Je potřeba dobře s ní hospodařit a šetřit jí.
Na výstavě uvidíte mnoho starodávných předmětů spojených s osobní hygienou i krášlením,
s čistotou domu i praním prádla. Zvykoslovné
předměty, používané k obyčejům, jako například
posvěcené proutky kočiček, slaměná figurína
smrti (na obrázku), nebo zelená ratolest létečka,
budou replikami či napodobeninami těch původních. Ty se totiž vyráběly z přírodnin pouze
pro jeden den nebo krátké období a po vykonání
symbolického úkonu je pohltila řeka nebo sežehly plameny.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet některé
činnosti a předměty.
Výstava je připravena ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Svitavy.
Připravujeme:
Známé i neznámé podoby Radka Pilaře
– výstava představí tvorbu známého českého
výtvarníka a ilustrátora Radka Pilaře.
5. 5.–2. 9., výstavní sály Městské galerie, barokní radnice, Palackého nám.
Radek Pilař ve své tvorbě obsáhl širokou škálu
nejrozmanitějších výtvarných forem i použitých
médií. Ačkoli je široké veřejnosti znám především znělkou Večerníčka a příběhy o loupežníku
Rumcajsovi, představí poličská výstava volnou
tvorbu autora v méně známých polohách, a to
prostřednictví grafik a fotoasambláží. Ilustrátorská tvorba bude zastoupena známými motivy
z dětských knih a oblíbených večerníčkovských
příběhů. Výstava bude zahájena v sobotu
5. května od 14.00 h ve výstavních sálech
Městské galerie.

ZÁKLADNÍ KURZ
TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
podzim 2018
Základní kurz tance a společenské výchovy
bude probíhat od září do prosince vždy v pátek
od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále Tylova
domu v Poličce Kurz je určen pro chlapce a dívky
od 16 let. Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři
Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru
Polička a ke stažení na webových stránkách
Tylova domu od 2. května.
Podání přihlášky a platba: od 14. do 24. května
Podrobnější informace naleznete v květnovém
čísle Jitřenky a na webových stránkách Tylova
domu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

Stáří jako životní etapa
– kdy nic nemusíme, ale můžeme
beseda pro seniory
Aktivní život bez výčitek a s radostí. Bezproblémové mezigenerační soužití.
Jógové pozice pro udržení vitality
a uvolnění energetických drah.
termín: úterý 3. 4.
čas:
9.00 – 11.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
30 Kč
lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková
přihlášky:do 28. 3.
info:
Irena Chroustovská
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“
Zvonkohra
keramická dopolední dílna pro
dospělé
výroba keramické zvonkohry
termín: středa 4., 18. a 25. 4.
čas:
9.00 – 11.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektorka: Dáša Procházková
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“
Květinový kachel a zvonkohra
keramická dílna pro dospělé
termín: čtvrtek 5., 12. a 19. 4.
čas:
18.00 – 21.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
230 Kč
lektorka: Dáša Procházková
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Sluneční zvonkohra
keramická dílna pro děti
výroba keramické zvonkohry
zdobené pedigem
termín: čtvrtek 12. 4., 26. 4., 3. 5.
čas:
16.00 – 17.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektorka: Dáša Procházková
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“
Jarní očista těla
Jarní očista těla a jak si pomoci při
běžných onemocněních fytonáplastmi a fytogely.
Beseda o léčivých produktech
TianDe vyráběných podle tradiční čínské medicíny.
termín: úterý 17. 4.
čas:
16.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
30 Kč
lektorky: Daniela Lamberská, Darina Střítežská
přihlášky:16. 4.
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

Kočičí tričko
tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
malování, tisk na trička pomocí
šablon a razítek
Tričko nejlépe bílé přinést vlastní.
termín: čtvrtek 19. 4.
čas:
16.00 – 18.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky:do 16. 4.
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme.“
Malovaná trička
tvořivá dílna pro dospělé
malování, tisk na trička pomocí
šablon a razítek
Tričko nejlépe bílé přinést vlastní.
termín: čtvrtek 26. 4.
čas:
18.00 – 21.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektorka: Dáša Procházková
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme.“
Čarodějné kuželky
aktivita pro děti od 1. třídy, zábavná
hra kuželky
věk:
1. – 8. třída
termín: pátek 27. 4.
odjezd: v 14.33 h z vlakového nádraží Polička,
návrat do Poličky 17.31 h
sraz:
14.10 hodin na vlakovém nádraží
Polička
místo:
kuželna Oldřiš
s sebou: drobné na útratu
cena:
90 Kč (v ceně je jízdné a pobyt v kuželně)
přihlášky:23. 4.
lektorka: Alena Hejduková
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Čarodějnický rej
tradiční pálení čarodějnic pro děti,
rodiče, babičky a dědy
Přines si svůj originální létající stroj,
„benzín“ ti dodáme.
Zábavné hry, získání létajícího
průkazu, zapálení fatry s čarodějnicí,
volná zábava, masky vítány.
Pro prvních 20 čarodějů a čarodějnic
špekáček zdarma.
termín: pondělí 30. 4.
čas:
od 16.30 do 19.00 hodin
místo:
fotbalový stadion Polička
vstupné: 30 Kč/hra, dobrovolné
přihlášky:bez přihlášek
info:
Alena Hejduková
ve spolupráci se Spolkem přátel při
SVČ Mozaika Polička
Skřítek

termín:

keramická dopolední dílna pro
dospělé
výroba dekorací do zahrádky
středa 2., 9. a 16. 5.
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čas:
9.00 – 11.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
130 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky:27. 4.
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“
Lasergame
Aktivita pro děti od 2. třídy, která
vás nepřestane bavit.
V 7.30 h odjedeme do Brna, kde
navštívíme Laser game arénu.
Utkáme se proti sobě ve dvou
hrách. Po ukončení se vrátíme do
Poličky.
věk:
1. – 8. třída
termín: pondělí 7. 5.
odjezd: v 7.30 h z vlakového nádraží
Polička
místo:
Laser game aréna Brno
s sebou: sportovní oblečení a přezůvky do
arény, láhev s pitím, svačinu na
celý den, drobné na útratu
cena:
400 Kč (v ceně vstup do arény,
jízdné)
přihlášky:11. 4.
lektorka: Alena Hejduková
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Volná místa v letních táborech
Příměstský tábor III.
termín: 6. – 10. 8.
cena:
1600 Kč
přihlášky:do 30. 4.
vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Letní tábor Maděra
Cesta za Sherlockem Holmesem
termín: 14. – 22. 7.
místo:
Maděra (doprava z Poličky společným autobusem)
cena:
2600 Kč
přihlášky:do 30. 4.
vedoucí tábora: Milan Matouš
info:
Milan Matouš,
matousmilan@seznam.cz
Sportovní příměstský tábor
míčové hry, turistika, atletika,
koloběžky, bojová umění, tenis,
kopaná, f lorbal, hokejbal, in-line,
lanové aktivity…
termín: 23. – 27. 7.
cena:
1500 Kč
přihlášky:do 30. 4.
vedoucí tábora: Ludmila Haraštová
info:
Ludmila Haraštová, 731 180 433,
l.harastova@seznam.cz
Připravujeme:
Mozaika v pohybu 20. 5.
Neobyčejné zážitky 2. 6.
Rcrallyshow 9. 6.
Táta frčí 17. 6.

9

Program RC MaTami
Vážení členové RC MaTami,
zveme vás všechny na členskou
schůzi, která se koná 6. 4. od
19.00 hodin. Dále vás upozorňujeme, že poslední dva týdny v dubnu nebudou
Hrátky s angličtinou.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí 9.00–
12.00 h. Přijďte si se svými dětmi do Klubíku něco malého vyrobit.
• Drobínci s Jitkou (0 – 1 rok): každé úterý
9.00-12.00 h
• Hrátky s angličtinou (0 – 6 let): každé úterý
15.00–17.00 h
• Co-working: každou středu 12.30-15.30 h
• Drobečci s Lídou (1 – 2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 h
• Drobci s Lídou (2 – 3 roky): každý pátek
9.00-12.00 h
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 h
v MaTami
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál
19.00–20.00 h. Do zrcadlového sálu je
nutné si vzít cvičební podložku.
–– Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 h v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA –
od 18.00 h v MaTami
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00–12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě)
úterý, čtvrtek, pátek 9.00–12.00 h
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/h, 45 Kč/h za každého druhého
sourozence.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši
externí zaměstnanci.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384, nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Odborné poradny:
I v tomto roce jsou všechny odborné poradny
zdarma a bez objednání (kromě Laktační poradny).
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková): 9. 4. (pondělí) 16.00 – 18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 17. 4. (úterý) 10.00 – 12.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 26. 4. (čtvrtek) 10.00 – 12.00 h – První
pomoc
• Psychologická poradna (Mgr. Monika Čuhelová): 12. 4. (čtvrtek) 11.00 – 12.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 21. 4. (sobota)
13.15 – 15.15 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová): 4. 4. (středa) 10.00 – 12.00 h
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): 19. 4. (čtvrtek) 14.00 – 16.00 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 6. 4. (pátek) 10.00 – 12.00 h
• Laktační poradna (Lenka Tulisová):
24. 4. (úterý) 17.00 – 19.00 h (pouze na objednání). Rezervace na tel. čísle 737 964 913,
nejpozději den před konáním poradny.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 23. 4. (pondělí) 16.00 – 18.00 h
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Besedy – Předporodní povídání
kdy: jednou týdně, duben – květen, každý
čtvrtek
Předporodní povídání je sestaveno ze 6 samostatných besed, které jsou věnované tématům
souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí
o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající rodiče a jejich blízké.
• 5. 4. (čtvrtek) 15.00-17.00 h – povídání s lékařkou MUDr. Martinou Findejsovou, která
pracuje na gynekologicko-porodnickém odd.
ve Svitavách. Beseda o posledním měsíci
před porodem a porodu samotném – na co se
připravit a co vše vás může potkat.
• 19. 4. (čtvrtek) 17.00-19.00 h – povídání s lékařkou MUDr. Danielou Juklovou. Beseda:
Péče o novorozence – výbavička pro novorozence, základní péče o miminko v porodnici
a doma (koupel, oblékání, první vycházka,
očkovací kalendář), spánek, syndrom náhlého úmrtí kojence, jaká „trápení“ mohou
v prvních týdnech po narození nastat (ublinkávání, bolení bříška aj.).
• 26. 4. (čtvrtek) 17.00-19.00 h – povídání s fyzioterapeutkou Soňou Kováčovou, DiS., která
se zabývá mj. léčbou dětí s vadným držením
těla a skoliózou. Beseda o správném držení
těla a skolióze – jak těmto problémům možno
předejít správnou manipulací s miminkem.
• 3. 5. (čtvrtek) 17.00-19.00 h – povídání s laktační poradkyní Lenkou Tulisovou. Beseda
o správném kojení – příprava na kojení, vliv
porodu na kojení (po přirozeném porodu
nebo po císařském řezu), význam kontaktu
kůže na kůži, samopřisátí, první dny po porodu, správná technika kojení.
• 10. 5. (čtvrtek) 16.00-18.00 h – povídání
s fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Žáčkovou.
Beseda na téma „Moje pánevní dno“ – předporodní a poporodní péče o pánevní dno, vysvětlení péče o jizvy po porodním poranění či
císařském řezu, instruktáž základních cviků
na posílení svalů pánevního dna, prevence
inkontinence moči.
• 17. 5. (čtvrtek) 15.00-17.00 h – povídání s porodní asistentkou Lucií Přikrylovou. Beseda o šestinedělí – jak probíhá, co očekávat,
a proč jsou první týdny s miminkem tak důležité.
Cena celého kurzu: 400 Kč (os.)/500 Kč (pár),
cena za jednotlivé besedy: 80 Kč (os.)/90 Kč
(pár). Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
Členská schůze
6. 4. (pátek) 19.00 – 20.00 h
Srdečně zveme všechny členy centra MaTami
na každoroční členskou schůzi. Pokud vám dění
v centru není lhostejné a rádi byste se více zapojili do aktivit, přijďte projevit zájem. Těšíme
se na vás.
Pěstounská péče
11. 4. (středa) 16.00 – 18.00 h
Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět více
o pěstounské péči na besedu s Bc. et Bc. Pavlem
Šimonem, kterého se můžete zeptat na vše, co
vás zajímá. Přihlásit se můžete na: prihlasse@
matami.cz.
Cena: 80 Kč
Tréninková aktivita
s Monikou Čuhelovou
12. 4. (čtvrtek, v rámci Drobečků) 10.00 –
12.00 h (původně plánovaná na březen)
První hodinu bude Mgr. Monika Čuhelová
mluvit na téma „Klíčové rodičovské dovednosti“,
k čemu a jak děti vychováváme. Co je to respekt,
principy, na kterých stavíme a jakými metodami
toho můžeme dosahovat. Druhou hodinu budou
následovat individuální konzultace.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Šátkování
12. 4. (čtvrtek) 16.00 – 18.00 h
Do našeho centra opět zavítá Zuzana Rozsívalová, aby vás seznámila s různými technikami
vázání šátků a nošení dětí. K dispozici budou
šátky a nosítka na vyzkoušení. Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
Cena: 80 Kč
Benefiční koncert aneb
Šťastný pátek pro Vašíka
13. 4. (pátek) od 19.30 h
Ve spolupráci se společností Duha a Divadelním klubem pořádáme tradiční benefiční koncert pro Vašíka, kterého postihla dětská mozková obrna. K tanci a poslechu zahrají WxP, INST
60 a Třetí zuby.
Vstupné: 150 Kč
Sejdeme se na spektru
18. 4. (středa) od 16.00 do 17.30 h
2. duben je Světový den zvýšení povědomí
o autismu. Při této příležitosti vás zveme na povídání o tom, co je to autismus, jak ho poznat,
jak s ním žít a jak si ho zamilovat. Na viděnou
se těší Daniela a Jan Juklovi, rodiče pětiletého
Mikuláše. Přihlásit se můžete na: prihlasse@
matami.cz.
Cena: 30 Kč
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
25. 4. (středa) od 15.30 do 17.00 h
Má vaše dítě alergii na lepek, mléko, vajíčka či
jinou potravinu? Nejste v tom sami.
Mezi námi je mnoho dětí, které na potravinové alergie trpí. Každý rodič si s tím dokáže poradit trochu jinak. Naučí se vařit bez lepku, ví, kde
se dá koupit rohlík bez vajíček, má vyzkoušené
různé výrobce. Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, že jsme se rozhodli vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů
a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se schází
jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.
První pomoc
26. 4. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 h
V rámci zdravotní poradny se tentokráte dozvíme něco o první pomoci. Během besedy si můžete připomenout základní postupy první pomoci
u život ohrožujících stavů. Dozvíte se, jaké jsou
nejčastější úrazy u dětí, co dělat, když se dítěti
přihodí, a jak úrazům předcházet. Besedu povede dětská lékařka MUDr. Daniela Juklová.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

(cena pro členy 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou
a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 4.
3. 4.

4. 4.

5. 4.

7. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.

12. 4.

14. 4.

15. 4.
16. 4.
17. 4.

#

18. 4.

Čas Název akce – popis
16.00 Králíček Petr – I králík může mít zaječí úmysly
9.00 Stáří jako životní etapa – kdy nic nemusíme, ale můžeme – beseda pro seniory, aktivní
život bez výčitek a s radostí, bezproblémové mezigenerační soužití, jógové pozice
pro udržení vitality a uvolnění energetických drah
9.00 Zvonkohra – keramická dopolední dílna pro dospělé, výroba keramické zvonkohry
14.00 Literární kavárnička
17.00 Jarní koncert... aneb Zpívá celá rodina – tradiční koncert žáků ZUŠ a jejich rodinných
příslušníků, známých či kamarádů
19.00 Máří Magdaléna – životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav
naší civilizace
15.00 Období před porodem a porod – první beseda z cyklu předporodní povídání
18.00 Květinový kachel a zvonkohra – keramická dílna pro dospělé
19.00 Kryštof – JenomPísničkyTour 2018 – Po deseti letech se kapela Kryštof vrací
do divadelního prostředí.
15.00 Žadovjáci – Přiznivcům dechovky a TV Šlágr určitě uděláme radost touto sobotní akcí.
17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Zbyška Siona
19.00 Mečiar – Film je zpovědí mladé režisérky Terezy Nvotové o Vladimíru Mečiarovi.
18.00 Vernisáž výstavy pedagogů výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů Polička
13.30 Šikovné ručičky
16.00 Pěstounská péče – Pokud vás zajímá, jak funguje pěstounská péče a co to obnáší,
přijďte na naši besedu.
17.30 Čechy královské – přednáška dr. I. Fridrichové Sýkorové – přednáška o Přemyslovcích
19.00 Ready Player One: Hra začíná – 3D – Děj nového filmu režiséra Stevena Spielberga
je zasazen do roku 2045.
14.00 Mezinárodní festival Jeden svět – film Hranice práce – beseda s režisérkou
Apolénou Rychlíkovou
16.00 Sluneční zvonkohra – keramická dílna pro děti, výroba keramické zvonkohry
zdobené pedigem
16.00 Šátkování – Kurz je vhodný jak pro těhotné ženy, tak pro ženy s malými miminky.
17.00 Šestinedělí – druhá beseda z cyklu předporodní povídání
14.00 10. setkání harmonikářů a heligonkářů – Kromě pravidelných účastníků vystoupí i
Veselá muzika Zdeňka France.
21.00 John
19.00 Perfect Days – vtipná komedie nejen o ženách v hlavních rolích s Lenkou Vlasákovou,
Janem Dolanským...
19.00 Pepa – Komedie o tom, jak se vymotat z neustále se opakujících dennodenních
stereotypů.
16.30 Jarní očista těla – jarní očista těla a jak si pomoci při běžných onemocnění
fytonáplastmi a fytogely, beseda o léčivých produktech TianDe vyráběných
podle tradiční čínské medicíny.
14.00 Trénování paměti
16.00 Sejdeme se na spektru – beseda o dětském autismu
18.00 Beseda s novinářkou Kateřinou Procházkovou o současné Číně
19.00 David Gilmour v Pompejích (koncert) – hudební, dokumentární, Velká Británie,
2017, 114 min
20.00 Polička Jazz 2018, Ježkovy stopy – Proč nemohu spát – Orchestr Ježkovy stopy
přiveze představení nabité hudbou i divadlem.

duben 2018

Místo konání
Kino Tylův dům

Pořadatel akce
Tylův dům

SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
DPS Polička

SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička

Divadelní Klub

ZUŠ Bohuslava Martinů

Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika

Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika Polička

Tylův dům
Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům
Městská knihovna
DPS Polička

Tylův dům
Tylův dům
CBM (Muzeum)
Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička

MaTami (CBM)
Městská knihovna

MaTami
Městská knihovna Polička

Kino Tylův dům

Tylův dům

DPS Polička

DPS Penzion Polička

www.dpspolicka.cz

SVČ Mozaika
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)

SVČ Mozaika Polička
MaTami
MaTami

www.mozaika-policka.cz
matami@matami.cz
matami@matami.cz

Tylův dům
Divadelní Klub

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz

Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

SVČ Mozaika
DPS Polička
MaTami (CBM)
Centrum Pontopolis

SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Pontopolis

www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
www.pontopolis.cz

Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

Tylův dům

Tylův dům

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz

www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz

www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
duben 2018

Čas Název akce – popis
Místo konání
19. 4. 16.00 Kočičí tričko – tvořivá dílna pro děti od 1. třídy, malování, tisk na trička
pomocí šablon a razítek, tričko nejlépe bílé přinést vlastní
SVČ Mozaika
17.00 Péče o novorozence – v pořadí třetí beseda z cyklu předporodní povídání
MaTami (CBM)
19.00 Cesta mayského šamana do Santiaga de Compostela – 900 km pěšky po posvátné cestě Divadelní Klub
20. 4. 18.00 Greenpeace – Plastic ocean
Divadelní Klub
19.30 Polička Jazz 2018 – Martin Brunner Trio & Epoque Quartet, Prime Time Voice,
Luboš Andršt Group
Tylův dům
21. 4. 16.00 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ B.Martinů
Městské muzeum a galerie (CBM)
18.00 Vernisáž fotografií z filmu Pláč sv. Šebestiána – fotografie z připravovaného filmu,
na kterém se podílel i jeden kočovník
Divadelní Klub
19.00 Půda: Kittchen, Vees, ... – tradiční festival na Půdě v Borové u nádraží
Půda (Borová)
19.30 Polička Jazz 2018 – Najponk Trio, Concept Art Orchestra, Elena Sonenshine & Jocose Jazz Tylův dům
22. 4. 17.30 LiStOVáNí – Byl jsem při tom (Jerzy Kosinski) – Kouzelně jednoduchá a strhujícím
způsobem podaná alegorie naší společnosti.
Divadelní Klub
23. 4. 19.00 Staré dámy – skvělá komedie v podání Kamily Magálové a Zdeny Studénkové
Tylův dům
25. 4. 17.30 Čechy královské – povýšenci – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové – Příběh dvou
schopných mužů, kteří zapomněli kde je jejich místo…
Městská knihovna
19.00 Fakjů pane učiteli 3 – Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět.
Kino Tylův dům
26. 4. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Polička
17.00 Povídání s fyzioterapeutkou – v pořadí čtvrtá beseda z cyklu předporodní povídání
MaTami (CBM)
18.00 Malovaná trička – Tvořivá dílna pro dospělé, malování, tisk na trička pomocí šablon
a razítek, tričko nejlépe bílé přinést vlastní
SVČ Mozaika
19.00 Stromy umírají vstoje – premiéra divadelní hry v podání DST Polička
Divadelní Klub
27. 4. 14.10 Čarodějné kuželky – aktivita pro děti od 1. třídy, zábavná hra kuželky
Kuželkárna oldříš
28. 4. 14.00 Vernisáž Fenomén Merkur – výstava oblíbené stavebnice Merkur
pro malé i velké stavitele…
Městské muzeum a galerie (CBM)
20.00 Midi Lidi + Ventolin
Divadelní Klub
29. 4. 17.00 Die Haghe Sanghers – koncert mužského sboru z Nizozemska
Tylův dům
30. 4. 16.30 Čarodějnický rej – tradiční pálení čarodějnic pro děti, rodiče, babičky a dědy
Fotbalový stadion Polička
2. 5.
9.00 Skřítek – keramická dopolední dílna pro dospělé, výroba dekorací do zahrádky
SVČ Mozaika
3. 5.
8.00 Jarní zpívání – SZŠ
Divadelní Klub
17.00 Kojení – v pořadí pátá beseda z cyklu předporodní povídání
MaTami (CBM)
4. 5. 20.00 Notorest band
Divadelní Klub

Pořadatel akce

Název akce – popis
3. 2. –15. 4. Výstava: Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let
17. 2. –15. 4. Výstava: Síla vody očistná Velikonoce nachystá – velikonoční výstava
ve třídě B. Martinů.
8. 4. –21. 4. Výstava obrazů: Jam Session ivaNA MĚKOtová – Výstava v rámci Polička Jazz 2018
21. 4. –8. 5. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ B.Martinů Polička
25. 4. –26. 4. Burza vyřazených knih pro děti – V nabídce pro děti a mládež najdete naučnou
literaturu i beletrii za symbolickou cenu.
28. 4. –2. 9. Výstava: Fenomén Merkur – výstava oblíbené stavebnice Merkur pro malé
i velké stavitele
5. 5. –2. 9. Výstava: Známé i neznámé podoby Radka Pilaře – výstava představí tvorbu známého
českého výtvarníka a ilustrátora Radka Pilaře…

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Radnice

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

SVČ Mozaika Polička
MaTami
Ekocentrum Skřítek
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů
Divadelní spolek Tyl
Pontopolis
Tylův dům

Kontakt, informace, rezervace
www.mozaika-policka.cz
matami@matami.cz
www.ekocentrumskritek.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.facebook.com/pudaklub/
www.tyluvdum.cz

Městská knihovna Polička
Tylův dům

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz

Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz

CBM (Muzeum)
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
MaTami
Divadelní spolek Tyl

muzeum@muzeum.policka.org
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
matami@matami.cz
www.divadelniklub.cz

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.knihovna.policka.org

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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v poličce...

22. ročník festivalu
POLIČKA JAZZ 2018

Besedy
Pontopolis z. s.

středa 18. 4., velký sál
Beseda s novinářkou
vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč),
Tylova domu, 20.00 hod.
Kateřinou Procházkovou
stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)
Ježkovy stopy – Proč nemohu spát (hudební
o současné Číně
divadlo)
Středa 18. dubna od 18 hodin
sobota 21. 4., velký sál
www.jezkovystopy.cz
v Centru Pontopolis, RiegroTylova domu, 19.30 hod.
Soubor Ježkovy stopy složený z pěveckého tria
va 52, vstupné 50 Kč, studenti zdarma
Najponk Trio
Sestry Ježkovy a mladého swingového orchestru
Po nástupu současného prezidenta Si Ťinwww.najponk.com
nás přenese do noblesní atmosféry první repubNajponk – piano, Taras Voloschuk/Jan Kořínek -pchinga se zvýšily represe vůči odpůrcům tamliky, do doby nabité hudbou i divadlem. Hudební – kontrabas, Marek Urbánek – bicí
ního režimu. Podle materiálů organizace Reporrevue „Proč nemohu spát“ provede diváky historií
Vystoupení tria vynikajícího pianisty Jana Kno- téři bez hranic (RSF) je v Číně nejvíce vězněných
Osvobozeného divadla od počátků avantgardní
novinářů a blogerů na světě. V žebříčku svobody
pa slibuje čistokrevný jazz. On sám prezentuje
scény až po předválečnou politickou satiru. Příběh
tisku RSF je Čína na 176. pozici ze 180 zemí. Přesvoji hudbu jako „jazzovou klasiku bez zbytečných
Osvobozeného divadla je vyprávěn skrze písničky
konali ji jen autoritářský Turkmenistán, Eritrea
avantgardních experimentů“. Pod tím se neskrývá
Jaroslava Ježka tvořené pro divadelní hry slavné- nic menšího než virtuosita, kultivovanost, doko- a Severní Korea. Novinářka Kateřina Procházkoho dua Voskovec a Werich. Ve výběru skladeb se
nalé frázování, bluesové cítění, a zároveň také ná- vá pravidelně přináší informace o situaci v Číně,
objeví velké hity „Tři strážníci“ a „Nebe na zemi“ paditost, hráčské nadšení a originální improviza- nedávno například v kauze neudělení azylu číni méně známé písně, jakými jsou „Proč nemohu
ským křesťanům.
ce. Najponk je mj. uznáván jako jeden z největších
spát“ nebo „Mercedes“.
Procházková je externí redaktorkou zahraniční
českých znalců jazzu a jeho historie, což se odráží
vstupné: 160 Kč (předprodej 130 Kč), studenti
v jeho originálním přístupu ke standardnímu re- redakce České televize a bývalou zpravodajkou
50 Kč
pertoáru. Je velkým obdivovatelem pianisty The- Českého rozhlasu v Asii. Pravidelně přispívá do
investigativního média HlidacíPes.org. Zároveň
lonia Monka. Vedle úspěchů s triem je Najponk
pátek 20. 4., velký sál Tylova
také držitelem žánrové ceny Anděl za sólové al- je expertkou na Čínu v think tanku Sinopsis (prodomu, 19.30 hod.
jektu Ústavu Dálného východu FF UK v Praze
bum „Just About Love“.
Martin Brunner Trio & Epoque Quartet
a AcaMedia). Vystudovala žurnalistiku na Ostwww.martinbrunner.cz
ravské Univerzitě a Universitě Glasgow, politoloConcept Art Orchestra
Martin Brunner – piano, Rastislav Uhrík – kongii a jazyky na National Taiwan University (NTU),
www.conceptartorchestra.cz
trabas, Tomáš Hobzek – bicí, David Pokorný a Vlabigband Concept Art Orchestra (CAO); sklada- Beijing Foreign Studies University (BFSU) a Sodimír Klánský – housle, Vladimír Kroupa – viola, telé: Štěpánka Balcarová, Martin Brunner, Jan
phia University v Tokiu.
Vít Petrášek – violoncello
Jirucha, Vít Křišťan, Luboš Soukup, Tomáš SýBeseda s novinářkou Markétou
Martin Brunner Trio & Epoque Quartet je jedi- kora CAO je na české jazzové scéně mimořádný
Kutilovou – Sýrie – od revoluce
nečné spojení jazzového tria s klasickým smyčco- úkaz. Šestice mladých muzikantů a skladatelů
po světovou syrskou válku
vým kvartetem. Zazní skladby z Brunnerova au- (tzv. Pražská šestka) zkomponovala moderní
úterý 24. dubna od 19 hodin v Divadelním klutorského cyklu „Morning Walks“, zkomponované
bigbandový repertoár pro těleso sestavené ze
přímo pro toto uskupení. Jak napovídá obsazení
špičkových hráčů. Výčet jmen skladatelů nepo- bu, vstupné 70 Kč, studenti 40 Kč
muzikantů, jde o cyklus inspirovaný vážnou hud- chybně ukazuje na kvalitu a pestrost hudebních
bou i soudobým jazzem. Díky Brunnerově sklada- přístupů. Nejen každý tvůrce, ale i většina členů
telské invenci dostávají oba soubory i jednotlivé
bigbandu vede vlastní autorské projekty a poličnástroje rovnocenný prostor a nikdo nehraje dru- ské publikum se s nimi nejednou setkalo. Soubor
hé housle. Každá část cyklu má svůj osobitý zvuk
pod vedením trumpetistky Štěpánky Balcarové
a hudební nápad, přičemž ani detailní prokompo- zahraje skladby z alba „The Prague Six“, oceněnovanost díla nebrání výletům Brunnerova tria do
ného jazzovým Andělem 2015, i nový repertoár
jazzových vod.
vzešlý ze Skladatelské soutěže Karla Krautgartnera.
Prime Time Voice
www.prime-time-voice.com
Elena Sonenshine & Jocose Jazz
Dana Šimíčková – soprán, Taťána Roskovcová
www.elenasonenshine.cz
– mezzosoprán, Marta Marinová – alt, Jiří Kovář
Elena Sonenshine – zpěv, Mirek Linka – kytara,
– kytara, Jaroslav Šimíček – kontrabas, Jan Dvo- Vladimír Strnad – klávesy, Petr Dvorský – kontrařák – bicí
bas, Jan Linhart – bicí
Prime Time Voice tvoří dámské vokální trio
Zvuku skupiny Jocose Jazz dominuje hlas zpěSýrie 2018: Islámský stát je sice poražen, ale
s širokým pěveckým záběrem a skupina jazzových
vačky, která studovala na proslulé Berklee College
násilí eskaluje. Nastává další fáze války, roste
instrumentalistů. V jejich repertoáru najdeme
of Music v americkém Bostonu. Elena pravidelně
především originálně zaranžované swingové hity
vystupuje na jazzových festivalech u nás i v zahra- počet civilních obětí, přibývá bombardování.
a filmovou hudbu, ale také vlastní vokálně jazzo- ničí, v Poličce jsme ji vedle festivalových vystou- Porcování syrského medvěda vstupuje do další
fáze – teď už je jasné, že zde nejde o Syřany, devou tvorbu. Uslyšíme melodie napříč žánry i kon- pení slyšeli vícekrát i na klubových večerech. Její
tinenty, hudbu z filmů starých i nových od autorů
spolupráce s kapelou Jocose Jazz trvá již řadu let, mokracii ani svobodu. To si jen mocnosti musí
jako jsou A. C. Jobim, H. Mancini, Ch. Corea nebo
o čemž svědčí dokonalá souhra a hudební porozu- konečně nějak rozparcelovat to strategické území
z českého prostředí Z. Liška. V aranžích Jaroslava
mění, které vynikne zejména v četných improvizo- s přístupem k moři a Evropě. A také se dohodnout, co ovládnou sunnité a co šíité. Kudy, odkud,
Šimíčka dostávají výrazný prostor vokální party
vaných pasážích.
kam a zda povedou nové ropovody a plynovody.
a nouze není ani o jazzová sóla.
Muzikanti svým hráčským uměním dokonale
podtrhují a doplňují hlasové party zpěvačky. Re- Jenže klíčoví hráči na syrském hřišti jsou vyrovLuboš Andršt Group
pertoár skupiny obsahuje vlastní skladby, zají- naně silní a mají propletené zájmy. Další hráči,
jako Saúdská Arábie a Katar, čekají na střídačce
http://lubosandrst.cz
mavé úpravy lidových písní i prověřené jazzové
a fandí sunnitskému džihádu tím, že podporují
Luboš Andršt – kytara, Vítek Pospíšil – klávesy, standardy.
různé islamistické skupiny bojující proti šíitskéFilip Benešovský – basová kytara, Michal Hejna
– bicí
vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), mu Asadovi. Hlavní zápas hrají Rusko, Írán a Turecko a USA. Nikdo není na lopatkách, a tak se
Kytarista, skladatel a pedagog Luboš Andršt
stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)
musí bojovat dál.
je důležitou osobností historie české populární
hudby. Působil v mnoha významných kapelách
Výstava obrazů: Jam Session ivaNA MĚKOtová
a část jich sám založil: v 70. letech byl členem Jazz
Tradiční výstava tentokrát představí výtvarniQ Martina Kratochvíla, spoluzaložil blues-rocko- ci, pedagožku a ilustrátorku Ivanu Měkotovou ze
vý Energit, hrál na Viklického legendárním albu
Světlé nad Sázavou a její osobitý pohled nejen na
„V Holomóci městě“, koncertoval s Frasmus Five
hudební svět zachycený technikou suchých pasteMichala Prokopa a v roce 1981 založil vlastní ka- lů.
pelu Blues Band, ve které tehdy zpíval Peter Lipa.
Tylův dům 8. – 21. 4.
Dodnes hraje v několika kapelách zaměřených zejména na blues a jeho kombinace s rockem. Na poPředprodej: Informační centrum Polička (tel.
ličském festivalu nám tento všestranný hudebník 461 724 326)
představí svou jazzovou polohu.
On-line rezervace: www.tyluvdum.cz
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Jeden svět Polička – Aktualizace systému
6. – 12. dubna
Hosté Jednoho světa:
Petr Kolář
Petr Kolář je manažer a diplomat, bývalý velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku. Ve svých politických postojích je výrazným kritikou ruské mocenské politiky
a prezidenta Miloše Zemana pro jeho proruské postoje. V současné době spolupracuje s think tankem
Evropské hodnoty. (Náš nový prezident)
Ondřej Kundra
Uznávaný investigativní novinář Ondřej Kundra,
který pracuje v týdeníku Respekt, se ve svých textech věnuje především zneužívání moci, korupci, nefunkčnosti justice a činnosti tajných služeb. V roce
2016 mu vyšla kniha Putinovi agenti, ve které autor
upozorňuje na fakt, že Rusko nikdy nestáhlo své
tajné agenty z našeho území, naopak v posledních
letech jejich řady výrazně. Získal řadu prestižních
novinářských ocenění. V roce 2014 vydal v nakladatelství Academia knihu o mecenášce umění Meda
Mládková: Můj úžasný život. (Náš nový prezident)
Markéta Kutilová
Novinářka a humanitární pracovnice. Její články
a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá
česká média. Působila jako projektová koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni. V posledních letech se snaží dokumentovat válku proti
Islámskému státu. Pravidelně jezdí do oblastí severní Sýrie a Iráku, je spoluautorkou knih Islámskému
státu na dostřel I. a II., které zachycují příběhy lidí ve
válečných oblastech na severu Sýrie. Je spoluautorkou televizních reportáží dokumentujících boj proti
ISIS v Sýrii a Iráku. Spolu s Lenkou Klicperovou
založila sbírku na pomoc lidem v syrském Kobání
a vede projekty na pomoc lidem v syrském Kurdistánu. (O otcích a synech)
Jan Freidinger
Jan Freidinger pracuje pro společnost Greenpeace, kde se intenzivně věnuje problematice udržitelného chovu a lovu ryb, včetně prosazování reformy
společné rybářské politiky EU nebo prosazování
udržitelné nákupní politiky ryb a mořských plodů
u obchodních řetězců. Pracoval také na problematice elektroodpadu a ozeleňování elektroprůmyslu.
Vedl kampaň za zákaz bisfenolu A v kojeneckých
lahvích. Podílel se i na globální kampani Detox,
zaměřené na očištění textilního průmyslu. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK.
Rok studoval na Kodaňské univerzitě, kde se věnoval problematice tvorby environmentální politiky
EU. Studium dokončil v roce 2005, nicméně od roku
2013 je studentem Fakulty rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity. (Azurová)
Apolena Rychlíková
Apolena Rychlíková je studentkou dokumentární
tvorby na FAMU. Intenzivně se angažuje ve veřejném prostoru a je redaktorkou serveru A2larm.cz.
Na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů
Jihlava byla uvedena již celá řada jejich snímků, za
dokument Hranice práce obdržela cenu Česká radost za nejlepší český dokument a cenu diváků.
Program festivalu:
pátek 6. dubna
Divadelní klub, 18.00 hod.
Slavnostní zahájení festivalu
Náš nový prezident
+ debata s novinářem Onřejem Kundrou (Respekt) a diplomatem Petrem Kolářem
MP, Rusko, USA, 2018, 78 min.
Unikátní snímek umožňuje na vlastní kůži zažít
působení propagandy, kterou Kreml denně masíruje vlastní obyvatelstvo a všechny, kdo jsou ochotni
uvěřit těm nejabsurdnějším konspiračním zkazkám.
Příběh o tom, jak média ruským občanům podsunu-
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la přesvědčení, že Hillary Clinton je nebezpečím pro
celý svět a že Donald Trump je jeho záchranou.
21.00 hod.
Čističi
Hans Block, Moritz Riesewieck, Německo, Brazílie, Nizozemí, Itálie, USA, 2018, 88 min.
Prostřednictvím sociálních médií lze nahrát na
web jakékoliv video nebo obraz. Neznamená to ale,
že tam každý takový materiál také zůstane. Společnosti jako Facebook nebo Google najímají „čističe“,
kteří vyhledávají a mažou závadný obsah. V utajení
jich působí několik desítek tisíc, přesto se filmařům
podařilo kontaktovat některé z „moderátorů obsahu“. Jejich zkušenosti zahrnují otřesné zážitky při
setkání s dětskou pornografií nebo se záznamy islamistického vraždění. Postupná devastace psychiky
moderátorů ale není jediným problémem existence
této profese. Jako závadný je totiž často vyhodnocen
i obsah, který nevyhovuje vládám jednotlivých zemí
nebo znepokojivým způsobem vypovídá o realitě válečných konfliktů. Kde už se snaha zabránit šíření zla
mění v nebezpečnou cenzuru?
sobota 7. dubna
Divadelní klub, 18.00 hod.
Za hranicemi možností
Marta Prus, Finsko, Německo, Polsko, 2017,
74 min.
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková slova
slyší gymnastka Rita Mamun od své nemilosrdné
vrchní trenérky. Intimní portrét odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který
v honbě za dokonalostí překračuje všechny meze.
Kolik ponížení musí člověk snést, aby vyhrál?
19.30 hod.
O otcích a synech + debata s novinářkou Markétou Kutilovou
Talal Derki, Německo, Sýrie, Libanon, 2017, 98
min. + debata s Markétou Kutilovou. Režiséra Talala Derkiho, autora filmu Návrat do Homsu, prý otec
učil, že své noční můry musí nejprve natočit, aby se
jich zbavil. Vydal se proto zpět do rodné Sýrie, dva
roky žil v poušti na severu země v rodině islámského
radikála a bojovníka teroristické skupiny Fronta an-Nusrá. Výsledkem je unikátní studie islámské radikalizace. Abú Usáma vyměnil svým dětem učebnice
za zbraně a připravuje je na svatou válku. Zatímco
Ajmán (12) by raději chodil do školy, Usáma (13)
poslušně následuje cestu džihádu. Intimní rodinné
chvíle a fanatismus se spolu dennodenně potkávají.
neděle 8. dubna
Divadelní klub, 16.00 hod.
Nerodič
Jana Počtová, Česko, 2017, 83 min.
Příběhy protagonistů filmu ukazují, jak široké
spektrum možností představuje (ne)rodičovství ve
21. století – od single ženy s adoptovanými dvojčaty
až po pár, který děti vůbec nechce. Dokumentaristka
Jana Počtová se pomocí příběhů svých známých snaží odpovědět na otázku: Mít nebo nemít děti? A do
jakých podmínek je správné je přivést?
18.00 hod.
Lepším člověkem
Attiya Khan, Lawrence Jackman, Kanada, 2017,
79 min.
Attiye bylo 16, když na střední škole potkala o něco
staršího Stevea. Pro oba to byl první vážný vztah
a brzy spolu začali bydlet. Tahle zkušenost dívku málem stála život. Steve Attiyu bil prakticky každý den
jejich dvouletého vztahu. Dvacet let po jejich rozchodu však souhlasil s tím, že se setkají před kamerami
a dotknou se hluboko uložených ran. Intimní snímek
citlivě nahlíží na proces léčení duše narušené domácím násilím a ptá se po příčinách i možnostech, jak
splatit obětem životní dluh.
úterý 10. dubna
Centrum Pontopolis, Riegrova 52, 17.00 hod.
Rebelská střední v Berlíně
Alexander Kleider, Německo, 2017, 92 min.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Na téhle střední škole není žádná ředitelna a nerozdávají se žádné známky. Učitele si platí studenti
a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním
chodu školy.
19.00 hod. Projekce nejen pro cizince/Projection
not only for foreigners
Becoming Who I Was (Stát se tím, kým jsem byl)
Chang-yong Moon, Jin Jeon, Jižní Korea, 2017, 95
min.
Projekce v původním znění s anglickými titulky/
English subtitles
Five-year-old Padma Angu is no ordinary boy. He
was recognised as the reincarnation of a spiritual
teacher in Tibet. The boy is taken under the wing of
an old monk and healer, who for seven years acts as
his mentor.
Pětiletý Padma Angdu není obyčejný chlapec. Byl
rozpoznán jako reinkarnace duchovního učitele v Tibetu. Chlapce vezme pod ochranu starý mnich a léčitel a následujících sedm let mu je oporou.
středa 11. dubna
Divadelní klub, 18.00 hod.
Azurová + debata s Janem Freidingerem z Greenpeace
Karina Holden, Austrálie, 2017, 76 min.
Obrazově působivý dokument ukazuje nejen dopady lidské činnosti na ekosystém oceánů, ale také
možnosti, jak moře před námi samými chránit.
21.00 hod.
Švéd v žigulíku
Petr Horký, Česko, 2017, 64 min.
Ruské vozy Lada bývaly kdysi pojmem v celém bývalém východním bloku. Navrátit jim někdejší slávu
se pokouší švédský manažer Bo Inge Andersson,
první cizinec, který kdy vedl ruský kolos AvtoVAZ.
Automobilka AvtoVAZ je jedním z nejvýznamnějších
státních podniků v Rusku a jednou z největších továren na auta na světě. V posledních 20 letech je však
v permanentní ztrátě. Švéd Bo Inge Andersson, který v minulosti pracoval pro automobilky Saab nebo
GM, ale vedl i ruskou společnost GAZ, má za úkol
zefektivnit provoz tradičního podniku. Střet západního manažera s ruskou mentalitou a nostalgií po socialistických poměrech však vede k čím dál hlubšímu
oboustrannému rozčarování.
čtvrtek 12. dubna
14.00 hod. – DPS Polička „Penzion“,
Družstevní 970
18.00 hod. – Divadelní klub
Hranice práce + debata s režisérkou filmu
Apolena Rychlíková, Česko, 2017, 71 min. Novinářka Saša Uhlová se vydala na vlastní kůži prozkoumat
pracovní podmínky nejhůře placených zaměstnání
v Česku. Kde všude zaměstnavatelé porušují zákoník
práce?
21.00 hod. – Divadelní klub
V zajetí
Bernadett Tuza-Ritter, Maďarsko, Německo, 2017,
89 min.
Dvaapadesátiletá Edit, které majitelka Eta přidělila nové jméno Mariš, žije u své paní už 10 let. Vykonává pro ni veškeré domácí práce 12 hodin denně,
většinou i o víkendech, aby paní domu nemusela dělat nic. To vše pouze za jídlo, bydlení a cigarety. Po
večerech Mariš ještě chodí do továrny, ovšem celou
výplatu musí odevzdávat Etě. Nesmí bez dovolení
opustit dům. Eta ji čas od času zbije. Zatímco Marišina dospívající dcera z domu trýznitelky před několika lety utekla, její matka má příliš velký strach.
Odhaduje se, že v moderním područí žije celosvětově
na 45 milionů osob. Jen v Maďarsku je jich kolem 22
tisíc. Zůstane Mariš jednou z nich?
Snímek odhaluje konkrétní případ otroctví, šokujícího fenoménu v současné Evropě.
Vstupné 100 Kč, studenti 70 Kč; 8. 4. a 10. 4. 70 Kč,
studenti 50 Kč; 12. 4. v DPS 50 Kč; ZTP 50 % sleva
Akce se koná díky podpoře města Poličky, České
rozvojové agentury a Pardubického kraje.

Vystoupí hágský pěvecký sbor, pro
který komponoval Bohuslav Martinů
V neděli 29. dubna se v Poličce představí mužský
sbor z Nizozemska Die Haghe Sanghers. Jde o pěvecké těleso se stoletou tradicí. Vzniklo z chrámového
sboru, který fungoval při kostele sv. Jakuba v Haagu.
Pod názvem Die Haghe Sanghers (Hágští zpěváci)
sbor poprvé vystoupil 12. března 1917, a to na soutěži
pěveckých sborů v Amsterodamu. Jeho vystoupení
mělo velký úspěch, sbor získal v soutěži první cenu
a k tomu obdržel ocenění od královny Wilhelminy.
Královna Wilhemina se také stala patronkou sboru
a v roce 1946 dostal sbor od Její Milosti přízvisko
„Royal“ – „královský“. Také královnini nástupci, Juliana a král Beatrix Bernhard, se stali posléze patrony
souboru Die Haghe Sanghers.
Pro nás je sbor Die Haghe Sanghers zajímavý
svým napojením na poličského rodáka, skladatele Bohuslava Martinů. V roce 1954 byl skladatel
požádán o kompozici pro tento sbor. Složil pro něj
kantátu Hora tří světel pro mužský sbor s doprovodem varhan. Skladba, k níž se skladatel inspiroval
v Bibli, byla zkomponována mezi 20.–25. listopadem 1954. Hágští si dodnes velmi cení faktu, že
jim Martinů skladbu věnoval, a od prvního uvedení

v padesátých letech ji mají stále v repertoáru. Provedením Hory tří světel se představí i poličským posluchačům. Původně mělo vystoupení zaznít v prostorách Jakubského chrámu, kde by patřičně vyzněl
velkolepý zvuk varhan. Vzhledem k opravám kostela
byla zvolena náhradní prostora, jíž je Tylův dům.
Majestátní budova, stavěná ještě za života Martinů,
je důstojným prostředím, jedinou vadou pro chystané vystoupení Hágských je absence varhan v sále.
Laskaví posluchači proto jistě přijmou i interpretaci
zmiňované kantáty za zvuku varhan elektronických.
Vedle Martinů si sbor Die Haghe Sanghers pro své
vystoupení připravil Slavnostní sbor Bedřicha Smetany, Chorál národa českého Smetanova současníka
Karla Bendla, skladbu Landerkennung norského
romantického skladatele Edwarda Griega a také tři
sborové skladby Leoše Janáčka. Převážně český program svého koncertu zvolil sbor úmyslně, neboť se
vedle poličského vystoupení představí ještě na dalších dvou koncertech v Praze.
Poličské vystoupení se koná v neděli 29. dubna
v 17 hodin v Tylově domě.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Na slunečné
straně ulice
Chodím bluesovým krokem a s nikým se nemíjím, všichni se potkáváme. Tak přibližně znějí slova dávné, leč stále svěží jazzové skladby.
Nestalo se mi to často, že mi někdo cákl černý
flek na sako. Než zaschnul a odpadl, zněla mi v hlavě jako lék skladba On the Sunny Side of the Street.
Vyvolávám si nezapomenutelné chvíle šťastných
chvil: stál jsem přesně o půlnoci na nejsevernějším
místě Evropy na Nordkappu u sluncem ozářeného
směrníku, který mi ukazoval cestu k severnímu
pólu. Uviděl jsem výpravu vedenou Čechem Karlem Němcem, jak si užívají jití na sever a hned zase
na jih. Bylo mi dobře… Na druhém konci našeho
malého světadílečku jsem v žáru poledního slunce
hleděl z gibraltarské skály na pobřeží Afriky, kde
mytologický Atlas nese na svých ramenou klenbu
nebeskou. Znovu jsem slyšel mou profesorku Vlastičku Dvořákovou ten příběh vyprávět. Srdce mi
chtělo vyskočit z hrudi.
Vzpomínám, kolikrát jsem měl duši naplněnou
nevýslovným pocitem štěstí. Nebylo to zas tolikrát, dostačují však, abych si takové chvíle vyvolal
tehdy, když mi zrovna karta nepadá. Stačí mi ale
i chvilky nenadálé pohody, jíž jsem byl obdarován: v Antibes u Nice jsem ve chvíli, kdy otevírali
supermarket, dal v tlačenici ve dveřích přednost
elegantní dámě. Obdařila mne úsměvem a obdivně řekla: „Jak šarmantní…“ Proslunila mi celý den.
A tak Ti, pane doktore Jiří Tomane, milý Jirko,
přeju, abys ve chvílích, kdy Ti vzhled saka kazí
skvrnka, vzpomenul třeba na kupu písku u nás na
dvoře a na dálnici z něj vybudovanou, po níž jste
v dětství s mým synem proháněli své angličáky.
Kráčej po slunečné straně ulice.
Randolph
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Pozvánka DPS
Penzion

ZUŠka jarní

4. 4. Literární kavárnička od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
11. 4. Šikovné ručičky
od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
12. 4. Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech – Jeden svět. Zveme
vás na film Hranice práce, který nám přiblíží situaci lidí, pracujících na nejhůře placených místech. Následovat bude debata s režisérkou filmu
Apolénou Rychlíkovou. Začínáme ve 14.00 hod.
v jídelně.
18. 4. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
25. 4. Šikovné ručičky od 14.30 hod. v pracovní místnosti.
26. 4. Narozeninové zpívání od 14.00 hod.
v jídelně.

Z činnosti
DPS Penzion
V únoru, kdy za okny mezi sněhovými vločkami,
pomalu, ale jistě, se snažily sluneční paprsky ohřát
naše domovy v DPS Penzion, vystoupil mužský
pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus z Jimramova.
Slovem koncert provázel sbormistr Mgr. Oldřich
Růžička. Penzionem zněly lidové písně, klasické
skladby, písně Jaroslava Ježka a také vlastenecké písně jako připomenutí 100. výročí vzniku
ČR. Toto již tradiční setkání je pro seniory vždy
velkou událostí. Síla mužského pěveckého sboru,
výběr skladeb a jejich provedení, pro posluchače
nádherný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Zimní čas také senioři věnovali kartám a hře
Člověče nezlob se. Při kávě se zaposlouchali do
četby Indických pohádek a při narozeninovém setkání pěvecký soubor Poupata zpíval oslavencům.
V únoru je oslavenců vždycky nejvíc z celého roku.
Nevíte náhodou proč?

Nabídka volného pracovního místa

KUCHAŘ/KA
• místo práce – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970
• pracovní činnost – hlavní kuchař/ka pro
zhotovování obědů
• na plný pracovní úvazek – hlavní pracovní
poměr (40 hod/týden)
• prac. doba: pondělí – pátek (pouze ranní
směna od 5.00 do13.30 h)
• dlouhodobé a stabilní zaměstnání v příjemném a moderním prostředí
• vzdělání: vyučení v oboru není podmínkou, může být nahrazeno praxí v oboru
• požadujeme dobrý zdravotní stav (zdravotní průkaz nutný)
• výhodné podnikové benefity (stravování,
penz. pojištění, FKSP…)
• nástup od 1. 4. 2018

Stejně jako celá příroda se
i naše škola, zdá se, probudila
v těchto dnech ze svého zimního
polospánku (jen zdánlivého, samozřejmě). Rovnýma nohama
skočila se svými mladými hudebníky, výtvarníky, tanečníky i herci do soutěžního rojení a prvních koncertů letošních absolventů.
Dovolte tentokrát malé zamyšlení na téma soutěže,
výjimečně bez konkrétních jmen…
Dění přepestré, celkem 25 soutěžících v okresních
kolech celostátní soutěže ZUŠ v hudebních oborech
a z toho 10 postupujících do krajských kol. To je bilance práce našich malých hudebních talentů a jejich
pedagogů. Další víc než dvě desítky tanečníků odevzdaly to nej, co umí, v okresním kole a více než desítka výtvarníků odeslala svá díla do dalších soutěží,
včetně mezinárodních. Na výsledky si ještě počkáme,
protože se leccos odehrává po uzávěrce tohoto čísla,
ale aktuálně lze vše sledovat na webu, či Facebooku
naší školy – tedy sledujte, chcete-li (www.zusbmpolicka.cz; www.facebook.com/zusbmpolicka/).
Dnes bych však chtěla poděkovat a poblahopřát
nejen vítězům, ale všem, kteří jméno svoje, ale
i jméno Bohuslava Martinů v názvu naší školy reprezentují. A to tak báječně – bez ohledu na výsledné hodnocení porot (to bývá leckdy složitě čitelné,
často až nepochopitelné). Ale tohle bych vám někdy
přála. Zažít nasazení těchto mladých umělců zblízka. Tolik soustředění a překonání sebe sama – hrají
v cizím prostředí, v akustice, která často víc ubližuje, než pomáhá, tančí v sálech s menšími rozměry
ponecháni tak trochu napospas porotcům, kteří je
nikdy neviděli a nevědí, jak skvěle dokáží zahrát či
zatančit doma – na svém pódiu, ve své škole. Ale
odhodlání, které přes všechnu trému a třesoucí se
dech i kolena zvítězí, pomůže zlé překonat a nakonec všichni odevzdají to nejlepší ze sebe. Přidají tolik
krásna, které je uvnitř nich samotných – uvnitř těch

Náš Martinů – koncert Affetto
Vokálně experimentální soubor Affetto ve složení Jan Mikušek – kontratenor, Marek Olbrzymek – tenor, Aleš Procházka – bas,
Vladimír Richter – tenor a Ondřej
Múčka – klavír a zpěv přivezl do Poličky koncert
s podtitulem „Muži mlsají vždy rádi.“ A opravdu bylo
na čem si smlsnout. Již titulek vzbuzoval zvědavost
a navíc byl koncert koncipován na základě motivu kontrastů, takže si přišel na své opravdu každý.
Mohli jsme si vychutnat hudební lahůdky napříč
všemi hudebními žánry, a když k tomu všemu přidáte nádherný souzvuk všech hlasů, bylo to opravdu bohaté menu. Dotkli jsme se majestátní historie
při poslechu gregoriánského chorálu a vícehlasých
písní z Vyšebrodského zpěvníku, Kodexu Speciálník
a Kodexu Framus. Pobavili jsme se při madrigalech,
kánonech a motetech připomínajících staré dobré
mocnářství. Překvapily nás rozmarné písně z období
19. století, jako např. Kmotr Bumbal či Výlet Hlaholu.
Affetto překračuje rádo hranice žánrů, a tak jsme se

Nabídky přijímá osobně vedoucí kuchyně
p. Milena Cupalová, tel: 461 753 151,152, případně na e-mail: kuchyne@dpspolicka.cz.
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nepopsaných čistých listů dětské duše. Poté byste
mohli zahlédnout ta rozzářená očka. Zázrak. Děkuji,
že jsem u těchto zázraků, a věřte, že je to jeden z nejkrásnějších zážitků dnešní doby. Určitě mohu mluvit za všechny své kolegy – jsme vděčni za možnost
být průvodci všem našim žákům, tedy vašim dětem.
A všechna práce, která za tím společným výsledkem
stojí, je cenou, která je sice nutná, ale při konečném
pocitu radosti z toho, že se vše podařilo, se na ni už
nemyslí, protože zvítězí skvělý pocit spokojenosti.
A ten přejeme vám všem – ať už děláte cokoli – alespoň občas takový maličký zázrak, protože se opravdu dějí…
A nyní zpět ke konkrétnějším informacím. Koncem března škola organizovala krajské kolo soutěže
smyčcových souborů a orchestrů, které bylo s téměř
třemi sty soutěžícími jakousi rozcvičkou na třídenní klání, jež uspořádáme 2.–4. května v podobě
10. ročníku přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů,
tentokráte v oborech zpěv, hra na dechové nástroje,
tanečním a výtvarném. Přijďte se do Tylova domu
podívat, jak tanečně, výtvarně, či hudebně ztvárňují
dílo Bohuslava Martinů děti z celé republiky – přihlášených je letos opět téměř tři sta účastníků. Této
události však ještě bude předcházet například oblíbený Jarní koncert (4. dubna v 17 h v Divadelním
klubu), výstava pedagogů výtvarného oboru v městské knihovně (vernisáž proběhne 10. dubna v 18 h).
Další vernisáží 21. dubna v Centru B. Martinů Polička v 16 h otevřeme výstavu žáků výtvarného oboru
naší školy.
Pro zájemce o studium v naší škole nabízím informaci o přijímacím řízení, jehož první termín jsme
vypsali na dny 23.–24. dubna pro hudební, výtvarný a taneční obor, 25. dubna pak pro obor literárně
dramatický. Bližší informace naleznete na webu naší
školy.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

mohli zaposlouchat i do spirituálů a tradicionálů. Pochutnali jsme si opravdu všichni.
Termín koncertu nebyl zvolen náhodou. Dali jsme
si tak dárek k 8. narozeninám a navíc v tento den
oslavil své 89. narozeniny nestor našeho spolku pan
Dušan Čurda. První přednáška z cyklu Pojďme na
Martinů se uskutečnila 18. března 2010 a od té doby
k ní přibylo mnoho hudebních večerů, koncertů, výletů a jiných akcí. Tento koncert byl již 80. pořadem
pro veřejnost v 8. roce naší činnosti. Při hudebních
přednáškách nám Jaroslav Novotný, neúnavný badatel v životě a díle B. Martinů, představil již 173
skladeb a hudebních cyklů skladatele. V souvislosti
s životem, dílem a přáteli B. Martinů nám také připravil Jiří Štourač přednášky o výtvarném umění.
Poznali jsme již mnohá místa a osobnosti spjaté s životem našeho skladatele.
Děkujeme Centru Bohuslava Martinů, městu Poličce a všem příznivcům za podporu a těšíme se na
další přátelská setkání plná pohody a skvělé hudby.
-sm-

MartiNoviny
Bohuslav Martinů na cestě
mezi kontinenty: cesty lodí
Minulý článek MartiNovin se věnoval vlakovému cestování Bohuslava Martinů. Zůstaňme ještě
u tohoto tématu a pokusme se poodkrýt další způsoby cest za života skladatele. Dnešní příspěvek
přiblíží dříve běžný – v současnosti již překonaný
způsob dálkového cestování lodí.
Doprava po vodě patří mezi nejstarší formy dopravy. Po vodě bylo totiž možné přepravovat větší
objemy nákladu než po pevnině, a tak většina měst
historicky vznikala v blízkosti velkých řek nebo
moře. Lodní doprava se ve středověku stala využívanou zejména při dálkových cestách, kde jí pozemský přesun nemohl konkurovat. Nenahraditelná byla zejména při mezikontinentálních cestách;
tento prim překonal až vývoj letectví ve 20. století.
V devatenáctém století se objevil nový fenomén – hromadné vystěhovalectví. Souviselo do
velké míry s revolucí roku 1848, po jejíž porážce
se tisíce lidí z celé Evropy rozhodly k odchodu
do Ameriky. Lákavé byly přicházející informace
o tom, že je tam možné zakoupit levně půdu na
venkově či najít zaměstnání ve městech – takovéto
informace se často v podobě různých reklamních
textů objevovaly doslova na každém kroku. Jeden
takový propagační článek, opěvující nově se rozmáhající zaoceánské parníky, byl shodou okolností otištěn v kalendáři na rok 1890, který zakoupil
tatínek Ferdinand Martinů a do kterého si v prosinci vepsal událost narození synka Bohouška.
Vycestování z Evropy se stalo opravdu častou
záležitostí: jen z přístavu v Hamburgu vycestovalo
do USA v letech 1850–1934 přes pět milionů Evropanů. A největší odliv obyvatel Evropy přinesla
čtyřicátá léta 20. století: počet uprchlíků, vyhnanců a deportovaných z Evropy vzrostl jen v období
německé vojenské expanze 1939–1943 na 30 milionů, to znamená přibližně 5 % celého evropského
obyvatelstva.
Osud uprchlíka postihl i Bohuslava Martinů.
Jako československý občan, jenž neuposlechl
výzvy k návratu do okupované země, se v očích
tehdejšího vedení země stal vlastizrádcem. Do
roku 1940 žil relativně klidně v Paříži. Když ale
14. června 1940 německá vojska obsadila Paříž, začalo zde pro něj být nebezpečno. Martinů
s manželkou z města prchli těsně před příchodem
Němců: dostali varování od přítele Rudolfa Firkušného, které bylo natolik důrazné, že již druhý
den hledali možnost jak z Paříže odcestovat. Nebylo to jednoduché. Nádraží byla plná prchajících
lidí, kapacity vlaků nestačily. Navíc blízcí přátelé,
u kterých Martinů doufal, že bude moci dočasně
pobývat, již nemohli své pohostinství nabídnout.
Jejich obydlí byla plná jiných utečenců. Na kratší čas se manželům Martinů podařilo zakotvit
v malé vesničce, odkud pak putovali přes Pyreneje
na hranice Španělska, kde doufali, že se brzy do-

stanou na nějakou zámořskou loď. Situace však
byla komplikovanější: pokus překročit ilegálně
španělskou hranici v Pyrenejích nevyšel, a tak se
skladatel s ženou uchýlili počátkem srpna 1940 do
Aix-en-Provence, asi 30 km severně od Marseille.
Zde čekali na možnost oficiálního opuštění Francie. Museli v pravidelných intervalech navštěvovat
úřady – každý jiný, neboť Charlotte byla z pohledu
úřadů místní – tedy Francouzka, zatímco Bohuslav byl cizincem. Při jedné návštěvě úřadu Martinů v zoufalství pronesl: „Jsem na černé listině“,
což byl vlastně zoufalý výkřik do temnot, neboť
o ničem takovém nevěděl. Oč větší bylo jeho překvapení, když francouzský úředník po prolistování seznamu gestapem hledaných osob přitakal:
„Ano, jste zde zapsán“. Díky tomu mu bylo urychleně vyřízeno vízum. Vycestovat z Francie se podařilo v lednu 1941 a po přejezdu do Portugalska
manžele čekaly další tři dlouhé měsíce, než se
podařilo v Lisabonu nalodit na zaoceánskou parní
loď Exeter a definitivně opustit Evropu.
Mimochodem stejnou lodí a ze stejného přístaviště – jen o několik málo měsíců dříve – opouštěla Evropu i Marta Feuchtwanger, manželka slavného židovského spisovatele Liona Feuchtwangera
(ten odplul jinou lodí).
Samotná plavba nebyla příliš komfortní, ostatně
ani loď nepatřila k těm luxusním. Nevíme přesně,
jak vypadal interiér lodi. Co ale víme, je, že Martinů cestovali v relativním pohodlí, měli vlastní
kajutu. Rozdíly v úrovni cestování totiž mohly být
enormní. Na zaoceánské parníky se vešlo většinou
150 – 300 lidí. Bohatší vrstvy cestovaly v kajutách,
které byly pro 2 – 6 osob. Ti, kdo neměli na vlastní
kajutu, cestovali v mezipalubí či podpalubí, kde
trávili čas v nehygienických poměrech všichni dohromady, spali na vlastních slamnících, uprostřed
všech zavazadel.
Z korespondence víme, že manželé zažili několik pořádných bouří, při nichž Charlotte trpěla
mořskou nemocí a celý čas trávila na kajutním
lůžku. Sám skladatel později vzpomínal, že on
sice samotnou cestu relativně zvládal, paradoxně
ale hůře mu bylo po příjezdu: „V New Yorku se se
mnou země točila, a když jsem si lehnul do postele
tak se to se mnou začalo houpat.“
Do Spojených států amerických dorazili manželé Martinů poslední den v březnu. Příteli Šafránkovi, jenž oba čekal, Martinů poslal telegram
s textem: „Přijedeme Exeterem v pondělí 31. března, přijďte k lodi, přátelsky Martinů“.
Tato cesta lodí nebyla jedinou v životě Bohuslava Martinů. Lodí v budoucnu cestoval vícekráte
(ovšem naštěstí již nikdy za tak dramatických
okolností), od padesátých let i on k přepravě do Evropy užíval leteckou dopravu. A jí se bude věnovat
článek příštích MartiNovin.
doc. Monika Holá,
muzikoložka CBM

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

31. 3.–1. 4.
2. 4.

7.–8. 4.
14.–15. 4.
21.–22. 4.
28.–29. 4.
1. 5.

MDDr. Bidmonová Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126
MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kopecká Pavla, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633

Další data stomatologická komora nedodala.
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Vzpomínáme
Kdo v srdci žije, neumírá...
V dubnu 2018 tomu bude
již 10 let, kdy nás opustil náš
milovaný dědeček, tatínek,
pan Karel Štěpánek. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
vnučky s rodinou.
1. dubna 2018 položíme
kytičku na hrob k nedožitým
70. narozeninám pana Václava Lorence. 27. 12. 2014 prohrál boj se zákeřnou nemocí.
Vzpomíná
manželka a dcery.
Dne 2. dubna 2018 vzpomeneme 90. výročí narození
pana Antonína Robla. Stále
vzpomínají dcery
Hedvika a Stanislava
s rodinami.

Dne 12. 4. 2018 by náš syn
Jindřich Brázda dovršil věku
22 let. Chtěl žít…
Dne 3. 12. 2017 byl brutálně bezdůvodně napaden
a zemřel. Pachatel je stále na
svobodě.
Vzpomínají přátelé z Poličky, Chotěboře a fotbalisté ze
Štěpánova nad Svratkou.
Zarmoucená rodina
Dne 20. 4. 2018 by se dožil
90 let pan František Víšek.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Manželka Milada a syn
Jiří s rodinou

Dne 26. 2018 dubna uplyne
10 let, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček, pan Stanislav Hyroš.
Stále vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Dne 27. 4. 2018 uplyne rok,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný tatínek a manžel,
Pavel Richter.
S láskou vzpomínají
manželka Renata, syn
Zdeněk a dcera Pavlína.
Všechno lidské je pomíjející,
jenom ta příroda je zdánlivě
věčná ....
Dne 1. května to bude 10
let, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef
Krejčí.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Manželka Milada
a synové Milan a Jiří
s rodinami
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Setkání s dr. Popelkou
Spolek Náš Martinů se věnuje poznávání a popularizaci díla
poličského rodáka a hudebního
skladatele, jak už název napovídá,
našeho Martinů. Nemohli jsme si
tedy nechat ujít možnost pozvat u příležitosti významného životního jubilea k přátelskému setkání
dlouholetého propagátora díla Bohuslava Martinů,
dr. Išu Popelku, který v únoru oslavil 85. narozeniny. Setkání proběhlo 21. února za účasti členů
Spolku, starosty města Poličky Jaroslava Martinů,
ředitelky poličského muzea Pavly Juklové a předsedkyně poličské pobočky Společnosti Bohuslava
Martinů Ellen Erbesové.
Pan Popelka je autorem velkého počtu výstav,
článků a publikací o Bohuslavu Martinů, a především knihy Martinů a Polička. Měli jsme si tedy
společně o čem povídat. A povídali jsme si nejen
o hudbě, témat bylo bezpočet. K dobré náladě přispěli všichni přítomní, a také, proč to neříci, dob-

ré jídlo a pití. Rozloučili jsme se v optimistickém
duchu a předáváme dál životní krédo, o které se
s námi pan Popelka podělil: žijme naplno, užívejme života – carpe diem.
-sm-

Buďte obezřetní k aukcím energií
V dnešní době je velmi oblíbené spořit za energie přihlášením se do aukce či do výběrového
řízení na výběr dodavatele elektřiny či zemního
plynu. Jak to tak ale bývá, jsou mezi těmi, kteří
nabízí tyto služby čestně, i ti, kteří nemyslí na zákazníka, ale pouze na svůj profit.
Principem aukce (či výběrového řízení) na dodavatele energií by mělo být, aby zákazník ušetřil
co možná nejvíce peněz. Zákazník zde uzavírá
smlouvu a plnou moc s aukční společností, ta za
něho následně uzavře smlouvu s dodavatelem
energií podle podmínek, které jsou definovány
v přihlášce k aukci. Některé aukční společnosti mají tyto podmínky definované pouze tak, že
podmínka pro uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem je splněna, pokud zákazníkovi aukční
společnost vysoutěží cenu nižší než má majoritní
dodavatel (pozn. v našem případě ČEZ Prodej
a.s. na elektřině a INNOGY Energie s.r.o. na plynu) nebo například, když vysoutěžená cena bude
nižší než cena, kterou má zákazník u stávajícího
dodavatele. Někteří dodavatelé uvádí do přihlášky k aukci limitní cenu, kterou si zákazník může
zvolit. Vysoutěžená cena musí být v takovém případě nižší než tato limitní cena v přihlášce.
Velké množství aukčních společností nabízejí
své služby podomním prodejem nebo prostřednictvím nahrávaného telefonního hovoru. Jejich
cílem nebývá ušetřit zákazníkovi peníze, ale
vydělat na něm. Takovéto společnosti profitují
hlavně na neznalosti zákazníka o cenách energií. Pokud se jedná o společnost, která do své
přihlášky k aukci vypisuje limitní cenu, bývá
mnohdy jako limitní cena uvedena nepatrně
nižší cena, než je cena dominantního dodavatele. Vysoutěžená cena tak může být klidně vyšší,
než za kterou v současné době zákazník odebírá,
protože zákazník může mít sjednaný například
výhodnější produkt od svého dodavatele (například při fixaci na delší období za výhodnějších
podmínek).
V takovém případě by zákazník chtěl smlouvu
zrušit. Bohužel zde narazí. Pokud je přihláška
(smlouva) k aukci uzavřena podomním prodejem
nebo například přes internet či nahrávaným telefonickým rozhovorem, lze využít odstoupení od
přihlášky v zákonné lhůtě do 14 dnů od podpisu
přihlášky. Samotnou smlouvu s dodavatelem
energií je však možné bez sankcí vypovědět až do
15 dnů, po připojení k tomuto dodavateli dle energetického zákona, ale tato možnost se nevztahuje
na smlouvu s aukční společností. Tímto způsobem se aukční společnost pojišťuje, že zákazník
nemůže využít svého zákonného práva vypovědět
smlouvu s dodavatelem energií dle energetického
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

zákona bez sankcí, pokud si to například rozmyslí.
Aukční společnosti smlouvy s vítěznými dodavateli uzavírají zpravidla po vypršení 14denní
lhůty pro odstoupení od přihlášky k aukci. Sankce v přihláškách k aukci bývají zpravidla ve výši
2000 až 5000 Kč za každé odběrné místo. Pokud tedy aukční společnost za zákazníka uzavře
smlouvu na elektřinu a plyn a po měsíci se zákazník rozhodne smlouvy s dodavatelem zrušit
(vypovědět dle energetického zákona), bude po
zákazníkovi aukční společnost vyžadovat sankci
až 10 000 Kč za porušení jejich podmínek.
Bohužel tyto sankce jsou uvedené přímo v přihlášce k aukci (smlouvě), kterou zákazník svým
podpisem na přihlášce k aukci odsouhlasil, a tedy
jsou podle zákona právně vymahatelné. Smlouvy
s jednotlivými dodavateli energií a spory o platnost smlouvy rozhoduje Energetický regulační
úřad (ERÚ). Aukční společnost ale není dodavatel energií a nespadá tak do pravomoci ERÚ.
V případech reklamace těchto sankcí se takto poškozený zákazník musí obracet výhradně na soud.
Na závěr je důležité upozornit, že ne všechny
aukční společnosti se k zákazníkům takto chovají. Je jich však na trhu velké množství a stále
se zakládají nové. Jejich hlavním cílem je vyrušit
zákonnou možnost zrušit smlouvu s dodavatelem
bez sankcí dle energetického zákona.
V případě zájmu o aukci energií je třeba být
obezřetný a důkladně si prostudovat přihlášku
k aukci, případně se poradit s někým, kdo má
v tomto směru nějaké zkušenosti. Nejvíce takových „nevýhodných“ aukcí podepíší senioři. Informujte proto naše rodiče a prarodiče o těchto
nekalých obchodních praktikách, aby se svou důvěřivostí a neznalostí nedostali do problémů.
-jz-

Studentské Otvírání
studánek
Ve středu 4. dubna budou studentky hudebního
semináře a pěvecký sbor Juliettes v aule Gymnázia v Poličce připomínat staré jarní zvyky, čistění
studánek a zazpívají část kantáty Bohuslava Martinů a Miloslava Bureše Otvírání studánek.
V dopoledních hodinách proběhne akce pro školy, na veřejné provedení od 16 h. jste srdečně zváni.
Mgr. Ellen Erbesová

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Moderní formy výuky
Masarykova ZŠ Polička
V rámci operačního programu
výzkum a vývoj vzdělávání se
naše škola zapojila do projektu,
který je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků, podporu mimoškolních aktivit
a spolupráci s rodiči žáků. Cílem projektu je rozvoj
školy v oblastech, které si škola určí jako prioritní
pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Mezi aktivitami, které v současnosti na naší škole probíhají, jsou
mezi žáky nejoblíbenější naše zájmové kluby.
Klub zábavné logiky a deskových her
Již několik let nabízíme našim žákům jako jednu
z mimoškolních činností klub Scrabble pod vedením učitelky Slávky Mohelníkové. V letošním roce
jsme pro děti ještě rozšířili nabídku klubových
aktivit. Žáci se schází každé středeční odpoledne
a mohou se svými kamarády vybírat z více než dvou
desítek deskových her. Hrajeme hry rozvíjející jazykové dovednosti (např. Scrabble, Kris kros, Slabikové pexeso), hry podporující logické myšlení (Super
matematik), postřeh, rychlost (Duch), prostorovou
představivost (Hoppers, Digit, Ubongo), hry procvičující paměť (v Kostce, Paměť 3D) a další. Nejoblíbenější jsou samozřejmě strategie (např. Catan) nebo
klasické hry Mlýn, Dáma či Šachy. Děti si v klubu
najdou nové kamarády z nižších i vyšších ročníků.
Navzájem se učí a užijí si dobrodružství při hře.
Čtenářské kluby
V letošním školním roce na 1. stupni naší školy
pracují čtyři oddělení čtenářského klubu. Ve dvou
se scházejí děti 2. a 3. ročníku na paviloně pod vedením učitelky Jitky Junkové a ve dvou na budově
děti ze 4. a 5. ročníku pod vedením učitelky Marcely
Tomanové. Cílem klubu je získat školáky pro čtení,
aby ve svém volnu sáhli po zajímavé knížce a též zdokonalit jejich čtenářské dovednosti. Klub navštěvují
děti, které rády čtou, ale i ty, které čtou nerady. Výběr čtených textů je zúčastněným individuálně při-

způsobován. Jedná se například o pohádky, příběhy
ze života dětí, komixy, obrázkové čtení, ale i poezii.
Využívány jsou knihy ze školní i městské knihovny
a z domácích knihovniček dětí. Ve skupině kamarádů probíhají dílny čtení, různé metody práce s textem určené k jeho porozumění, čtenářské bingo, hry
na rozvoj slovní zásoby apod. Děti též pobesedovaly
s panem knihkupcem a seznámily se s fungováním
knihkupectví a antikvariátu.
Robotika
Současně byl pro žáky 3. a 4. tříd Masarykovy
základní školy otevřen zábavně logický kroužek Robotiky. Žáci se se svým lektorem, učitelem Jakubem
Novotným, setkávají každý týden v učebně fyziky,
kde se společně snaží vyřešit zadané vědecké úkoly.
Každý tým je vybaven vlastní robotickou stavebnicí
LEGO Wedo 2.0 a notebookem, pomocí kterého svého robota sami programují. Žáci si tak v rámci projektů vytvoří například závodní formuli, helikoptéru
či simulátor zemětřesení. Kromě hlavního cíle projektu, tedy rozvoje logického uvažování, podporuje
kroužek komunikační dovednosti, tvůrčí schopnosti
a v neposlední řadě představivost a fantazii žáků.
Den otevřených dveří na
paviloně Masarykovy ZŠ
Začátkem března se konal na paviloně Masarykovy školy Den otevřených dveří. Akce navazuje na
program spolupráce naší školy se školami mateřskými. Byla především určena předškolákům a jejich
rodičům. V dopolední části se skupiny dětí se svými
rodiči a prarodiči zúčastnily výuky v 1. B a C. Zapojily se do hravých forem výuky matematiky a českého
jazyka. Školáci své kamarády aktivně seznámili i se
svými recitačními a pěveckými dovednostmi. V odpoledních hodinách předškoláci a jejich doprovod
pobesedovali s učitelkami o výuce na naší škole. Dle
svého zájmu si vyzkoušeli cvičení na interaktivní
tabuli, skládali geometrické tvary a porovnávali svá
řešení. Někteří předškoláci obdrželi od prvňáčků
vlastnoručně vyrobené dárečky a od paní učitelky
jedničky s pochvalným razítkem. Všichni návštěvníci odcházeli ze školy spokojeni, plni pěkných zážitků.
Zážitkový program s drumbeny
Koncem února se pavilon rozezněl v rytmu bubnů
(drumbenů), jak je nazval a vyrobil Zdeněk Roller.
Děti se naučily říkanku, písničku, ale především
společně v jednom rytmu tvořily různé variace rytmických cvičení, ozvěn, her a improvizací. Bývalý
učitel, vynálezce a hudebník děti z 1. a 2. tříd svým
programem velmi zaujal. Budeme se těšit na další
setkání.

Uzavření kostela
svatého Jakuba
Kvůli rozsáhlým opravám budeme muset snad
až na 20 měsíců zavřít kostel svatého Jakuba v Poličce. Uzavření kostela s prosebnou bohoslužbou za
úspěch prací proběhne 8. dubna. V 18.00 hod. zazní
Hymnus ke svatému Jakubu od P. Daňka a Bohuslava Martinů, bude následovat krátká adorace a následně přeneseme Eucharistii v průvodu do kostela
sv. Michaela, kde se bude odehrávat velká část bohoslužebného života farnosti v následujících měsících.
Informace o místu konání bohoslužeb můžete
získat na internetových stránkách farnosti. Možnost
návštěvy věže s rodnou světničkou Bohuslava Martinů bude během opravy povětšinou nezměněna, bude
omezena jen několik týdnů, zatím není jasné kterých.
Tomáš Enderle,
administrátor ŘKF Polička

Dětská scéna… recitační soutěž
Naše škola pořádala letos opět oblastní kolo v recitaci, a to hned v pěti kategoriích. Soutěžilo 71 recitátorů a recitátorek z Poličky a okolních spádových
škol. Naše škola se blýskla dvěma prvními místy
– Pavel Vojtíšek, Vanda Klusoňová, třemi druhými
místy – Nela Nespěšná, Jáchym Švejda, Barbora
Groulíková, dvěma třetími místy – Johana Jelínková, Lota Kučerová. Čestná uznání obdrželi Natálie Neumeisterová, Štěpán Krejčí a Lenka Hrubá.
Všem držíme palce v okresním kole.
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Zápis dětí do
mateřských škol
Zápis dětí do poličských mateřských škol
pro školní rok 2018/2019 se bude konat
14.–15. 5. v době od 8 do 16 h. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte pouze v jedné mateřské škole (MŠ). Děti jsou přijímány na základě
kritérií, která určují ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
1. zákonný zástupce si vyzvedne přihlášku v MŠ
2. přihlášku vyplní
3. nechá potvrdit dětským lékařem
4. odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ
Poličské mateřské školy:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7
• Mateřská škola Polička, Hegerova 427
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627
• Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394
Novinka: od 1. 9. 2017 je pro děti poslední rok
před vstupem do ZŠ předškolní vzdělávání povinné. Obecně závaznou vyhláškou města Poličky
č. 1/2017 jsou stanoveny obvody mateřských škol
zřízených městem Polička. Bližší informace sdělí
ředitelky mateřských škol nebo pracovníci oddělení školství města Poličky. Naleznete je také na
webových stránkách škol.

Poděkování
Chtěli bychom prostřednictvím vašeho měsíčníku mockrát poděkovat LDN oddělení ve vaší
nemocnici. Pochvala patří celému personálu za
maximální péči, ochotu a vstřícnost, se kterou
jsme se setkávali po celou dobu hospitalizace naší
maminky, paní Marie Severové. LDN vřele doporučujeme všem, kteří mají podobný problém jako
my, a podobných zařízení se bojí.
rodina Severova

Blahopřejeme
Dne 9. dubna slaví naše
maminka, babička a prababička, paní Boženka Krejsová, 90. narozeniny.
Štěstí, zdraví a pohodu do
dalších let přejí
děti s rodinami.
Dne 12. dubna oslaví Libuše a Bohuslav Macků z Poličky krásných 60 let společné
cesty životem.
Z celého srdce jim přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let a děkujeme za péči a lásku, kterou
nám věnovali.
Děti s rodinami

Dne 23. 4. 2018 se dožívá
85 let paní Vlasta Flídrová
z Poličky. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a životního
optimismu do dalších let, jí
přejí
synové Jaroslav
a Vladimír s rodinami.
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Nedožité čtyřicátiny
Píše se rok 1978. V kolébce Lidové školy umění se
narodil Ženský komorní sbor (ŽKS).
Devět statečných žen, které s odvahou a hlavně
láskou ke zpěvu se začaly scházet, i když zatím
bez stálého dirigenta. Vzkřísily tak dávnou tradici
poličských sborů. Jejich jména by měla být zlatým
písmem vyryta na desce v LŠU, nyní ZUŠ B. Martinů.
Dovolím si je jmenovitě představit v abecedním
pořadí: Anna Burešová, Soňa Borová, Milada Červená, Marta Kastnerová, Marie Klimešová, Aloisie
Knytlová, Ellen Slavíková, Jana Stodolová, Květa
Šafářová.

vé, kde se ve své kategorii dne 6. 3. 1982 umístil
na 2. místě a získal „Stříbrné pásmo“. Tyto úspěchy
vedly k tomu, že se ŽKS stal členem Unie českých
pěvců.
Od podzimu 1982 diriguje ŽKS Ellen Slavíková až do ukončení jeho činnosti v roce 1993. Mezi
nejdůležitější akce, na kterých sbor za ta léta zpíval, patří „Polička B. Martinů“ a četná vystoupení
u hrobu B. Martinů na Michalském hřbitově. Dále
přehlídka recitačních souborů „Otvírání studánek“, kterou ŽKS vždy zahajoval. Za činnost pro
Sbory pro občanské záležitosti dostaly zpěvačky
čestné uznání od rady KNV v Hradci Králové. Pě-

mi dobrou interpretaci soudobé české skladby (Fr.
Šauer: Vysočina milostná).
Ještě je nutné připomenout účinkování souboru
na závěr „Svojanovského kulturního léta“. V rozšířeném programu vystoupil se ŽKS svojanovský rodák, zasloužilý umělec Dalibor Jedlička, člen opery
Národního divadla v Praze se 4. částí „Stabat Mater“. Společným vystoupením Dr. Jedličky se ŽKS
byl závěr z „Otvírání studánek B. Martinů“.
Posledním koncertem v rámci akce „Polička
B. Martinů“ se stalo vystoupení s omlazeným sborem o 4 děvčata z gymnázia, které doplnily ŽKS již
v roce 1983.

ŽKS s p. Veselým

Zpívání pod širým nebem v Litomyšli
s několika členkami pěveckého sboru
Vlastimil.

V LSU s J. Janečkovou

První veřejné vystoupení s dirigentem Jaroslavem Maděrou se uskutečnilo dne 16. října 1978 na
slavnostním koncertě k 30. výročí založení LŠU
v malém sále JKP v Poličce.
Pravidelné zkoušky souboru, vedené sbormistryní Ellen Slavíkovou, nenechaly dlouho čekat na
úspěšné koncerty s vybraným vhodným repertoárem. A pak v roce 1980 i 1981 absolvovaly členky
souboru v původním obsazení pečlivě nastudované melodie písní k příležitostným oslavám. Koncerty se uskutečnily v prostorách sálku LŠU. Bylo
nabíledni, že bude nutné odborné vedení a doplnění o nové členky. Obojí se zdařilo.
Odborné vedení pěvkyně získaly jen na určitý
čas v učiteli Vítězslavu Veselém ze Svitav (později dirigent Dalibora) a nové hlasy, které zpěv tak
zaujal, že zůstaly a rozšířily kolektiv, kde soprány
reprezentovaly: Blanka Machová, Marie Gloserová, Marie Češková, Inge Klímová, Milada Červená,
Ellen Slavíková, Naďa Trnková, Marta Kastnerová,
Jana Janečková, Hana Teplá a Drahuše Stodolová.
Alty pěly: Věra Šuková, Květa Šafářová, Marie
Klimešová, Aloisie Knyttlová, Jana Stodolová,
Marie Hudečková, Míla Roidlová, Anna Burešová
a Marie Novotná.
Co se týče stálého repertoáru sboru, bylo zařazeno:
• 22 lidových písní
• Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka
• Ruské písně A. Dvořáka
• Má hvězda, Vlaštovičky, Západ od B. Smetany
• 3 noctura J. Myslivečka
• Primula veris a Velebná noc od V. Nováka
• Vynášení smrti B. Martinů
• Moravské lidové písně O. Máchy
• Tri lubostné od Zemanovského
• Rozmarné ukolébavky Z. Zouhara
• Jitřní píseň Chremnikova
• Zima od R. M. Gliera a
• Vysočina milostná autora Dr. Šauera
Poslední jmenovaný napsal ředitelce LŠU Ellen
Slavíkové dne 27. 11. 1981, že se dočetl o uspořádaném koncertu ve velkém sále JKP. M. J. na korespondenčním lístku píše, že se nevzdává naděje, že
„Kollár“ vzkřísíme (to se nepovedlo, ale ŽKS ho plně
svými vystoupeními nahradil).
Dobře secvičený ženský soubor se v r. 1982 v počtu osmnácti zúčastnil soutěže ve Svitavách. Na
akci nazvané „Písně přátelství“ upoutal pozornost
poroty a získal cenné „Zlaté pásmo“. Tímto oceněním postoupil do krajského kola do Hradce Králo-
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vecký sbor působil především v rámci okresu a kraje. Vystoupení u příležitosti „Mladé Smetanovy
Litomyšle“ připomíná foto, kde jsou společně se
členkami ŽKS i členky pěveckého sboru Vlastimil.
V roce 1988 se připomínalo 70 let od vzniku našeho státu, 105 let od založení Národního divadla
a pro sbor 10leté jubileum od vzniku ŽKS, nyní pod
hlavičkou SK ROH v Poličce.
Obrovskou poctou pro ŽKS byla pozvánka na nesoutěžní přehlídku do Prahy na „Pražské dny sborového zpěvu“ v únoru roku 1988. Dr. Ladislav Šíp,
předseda organizačního výboru, oslovil zúčastněné sbory následujícími slovy: „Jsme přesvědčení,
že setkání pěvců z různých koutů střední Evropy
bude ku prospěchu umění i ovzduší v našem společném evropském domě“.
Prezentováno bylo 8 českých sborů a 15 zahraničních (BLR, NDR, MLR, NSR). A poličské ženy
byly při tom. Za své vystoupení si z Prahy odvezly
diplom za bronzové pásmo a zvláštní cenu za vel-
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Soprány: Jana Stodolová, J. Janečková ml., Jitka
Vojtová a alt: Ellen Slavíková ml.
Ve velkém sále Tylova domu účinkovaly společně s Litomyšlským symfonickým orchestrem,
a to v roce 1993. Tímto vystoupením oslavil ŽKS
Polička 15 let svého trvání a zároveň ukončil svoji
činnost.
A pak už v roce 2005 s úsměvem vzpomínaly na
prožitá společná léta na chatě v Borové u Blanky
Machové, která většinu vystoupení ŽKS uváděla.
Závěrem vyjímám doslovně z kroniky…
„Tyto řádky naší kroniky ať jsou poděkováním
všem našim blízkým, především však manželům,
kteří ve dnech našich vystoupení ochotně přejímají starost o domácnost a mají nesmírné pochopení
pro naši činnost v ŽKS. Bez takového pochopení,
tolerance a trpělivosti se jakákoliv zájmová činnost dělat nedá.“ Tolik k nedožitým čtyřicátinám
ŽKS.
zdroj: Kronika ŽKS, kronikářka Věra Šuková
Pro čtenáře Jitřenky sepsal
Ing. Jan Matouš, senior.

Fimfárum oslaví jubileum
Na jaře tomu bude deset let, kdy
pestrost poličských obchodů rozšířil originální charitní krámek
Fimfárum Oblastní charity Polička. Stal se prvním projektem na
Svitavsku inspirovaným dobrou
praxí anglických charitativních
obchodů s darovaným použitým zbožím. Na základě poličského příkladu pak postupně při Charitách vznikla řada podobných prodejen, například
ve Svitavách, Moravské Třebové, Třebíči a jinde.
Dnes, deset let po jeho založení, vidíme mnoho
přínosů tohoto projektu. Některé jsme předvídali,
jiné se ukázaly jaksi mimoděk. Jednoznačně pozitivní je zapojení klientů Charity do prodeje a kontaktu se zákazníky v rámci pracovní terapie, zužitkování a recyklace použitého, ale ještě užitečného
zboží i prodej výrobků z dílen pro lidi s různými
handicapy. Nezanedbatelný je rovněž finanční
přínos. Ročně nám dárci věnují věci v hodnotě cca

Kalibr Cup
2018 a poličská
„obchodka“

400 tisíc korun, z toho se podaří prodat asi 80 procent těchto darů. Fimfárum jednoznačně pomohlo
Charitě v letech dotační nouze s udržením některých služeb a v období rozvoje se splácením úvěru
na pořízení domů.
Vedlejším efektem jsou přínosy sociální i „píáristické.“ Řada potřebných lidí zde získala první
informace a kontakty na sociální služby Charity,
které pak začala využívat. Jiná skupina návštěvníků chodí do obchůdku na „lov“ originálních a neopakovatelných dílek a dárkových předmětů.
Z nenápadného Fimfára se postupně stal pojem přesahující místní hranice. „Vy, tam u kruháče, máte takový zajímavý obchůdek. Vždycky, když jedeme do Poličky, tak se tam stavíme,“
slyšeli jsme už nesčetněkrát. Z čeho pramení jeho
úspěch? Jistě tkví v samotném konceptu prodejny,
ale také v osobnosti obsluhujícího personálu. Zaslouženě proto vedoucí obchodu Jana Poliačiková
vloni z rukou biskupa Jana Vokála obdržela ocenění Stříbrný kříž Charity.
Deset let uteklo jako voda. Považujeme si Fimfára. Vážíme si vás, dárců zboží, které do něho
nepřetržitým tokem přiléváte i vás, kdo si z něho
zakoupené trofeje zase odnášíte. Aby se vám do
obchůdku u kruhového objezdu stále dobře chodilo, připravujeme v dubnu drobné změny. Od
13. do 18. dubna bude obchod uzavřen. V tomto
čase interiér prosvětlíme výmalbou, obměníme
některé regály a změníme jejich vnitřní uspořádání. 19. dubna bude vše hotovo, takže vás zveme:
Přijďte se podívat do „nového“ Fimfára, do obchodu, který už celé desetiletí poskytuje tak mnohostranný užitek.
Štěpánka Dvořáková

Ve čtvrtek 8. 2. jsme se vydali reprezentovat
naši školu, SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička,
na soutěž Kalibr Cup do Lanškrouna. Na letošní
téma „Mystic Gothic“ se přihlásily hned tři žákyně. V kategorii účesové tvorby Iveta Laštůvková (2. C), v kategorii make-up Nela Pavlíková
(3. B) a na body-art Žaneta Jašková (3. C). Motivace byla vysoká, protože prvních deset z každé kategorie postupuje do finále, které se bude
konat během mezinárodního veletrhu World of
Beauty & Spa v Praze. Také konkurence byla silná, soutěže se účastnily školy z Polska, Slovenska a Ukrajiny. Soutěžící byly na soutěž pečlivě
připravené, výběr modelů ani nácvik a řemeslnou přípravu neponechaly náhodě, o kreativním
přístupu ani nemluvě. Do detailu tematicky laděné kostýmy a líčení dodaly celkovému vzhledu
mystickou podobu.
A jak to vše dopadlo? V účesové tvorbě se nám
nepodařilo probojovat do první desítky. V dalších kategoriích jsme se „dostali na bednu“.
Nela svým líčením vybojovala 2. místo.
Žaneta v kategorii body-art 3. místo.
Letošní ročník byl opravdu velice úspěšný.
Všem děvčatům patří velká gratulace za odvahu
a pečlivou přípravu. Budeme se těšit na finále
v Praze.
Bc. Martina Jurášová

Prošli zkouškou demokracie?
Zaujaly mě v Jitřence příspěvky podepsané Kaz
a reakce od zastupitele MUDr. Tomana.
Když jsem se v Jitřence snažil seznámit čtenáře
se svou zkušeností s prací Zastupitelstva města Poličky a napsal, že toto zastupitelstvo přehlíží a zdá
se, že i schvaluje korupci, nebyla reakce ze strany
dotčených žádná. To mne přivedlo k přesvědčení, že
korupce a klientelismus jsou v poličském zastupitelstvu i městském úřadě známé, přijaté a tolerované.
Zajisté se mnoho pozitivního v Poličce za poslední
léta událo i vybudovalo. Městem protéká obrovské

množství peněz, ať již místních nebo z evropských
fondů, a to musí být vidět. Domnívám se ale, že jenom chvála nám nepomůže, že kritika a vyjádření
jiného názoru a následná diskuse by nás mohla posunout k demokracii a občanské společnosti.
Z mých zkušeností demokracie v poličském zastupitelstvu nezakořenila. Není to jen proto, že se
zastupitelstvo brání přiblížit svoji práci a jednání
veřejnosti dostupným audio/video přenosem či
záznamem veřejného jednání zastupitelstva. Je to
i proto, že není prioritou sporné věci prodiskutovat,
zjistit dostupné informace a vůbec se jimi zabývat.
Prioritou se zdá být sporné věci spíše tutlat, obcházet, zamlčovat, ignorovat. Volně parafrázuji zažité
příklady: „vždyť jsme se domluvili, že se tady o tom
bavit nebudeme“ (odpověď starosty na dotaz zastupitele Lisého o nákupu pozemků a následném prodeji městu bývalým starostou Popelkou), „odhlasujeme
si, že o korupčním jednání úředníka Bartoše se již
na zastupitelstvu bavit nebudeme“, i přes to, že jeho
jednání ve prospěch soukromé firmy na úkor veřejnosti nebylo vysvětleno.
Jsem přesvědčen, že současné zastupitelstvo
v otevřenosti a rovnosti k občanům selhalo. Jediný
zastupitel Jukl vyžadoval zdůvodnění jednání pana
Bartoše a dva další, zastupitelé Šimon a Matouš, se
zdrželi při hlasování o nepřipuštění diskuze o jednání zmíněného úředníka. Ti ostatní, přesto, že mohu
některé z nich obdivovat pro jejich profesní úspěchy,
zkouškou demokracie neprošli.
Od změny režimu jsem mimo jiné očekával, že zájmy občanů budou respektovány, že základ naší společnosti bude postaven na potřebách lidí, a ne na zájmech stranických nebo osobních těch mocných. Že
občan bude mít právo na své pochybnosti dostat vysvětlení. Arogance moci, se kterou jsme se setkávali
za vlády zločinné totality, v Poličce přetrvává. A podílí se na tom ve své většině i současné zastupitelstvo.
Není v našem zájmu, aby tomu tak bylo nadále.
Ivan Šrek

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce.
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Od května 2018 přijmu pracovníka, brigádníka nebo OSVČ na práce drobné zednické,
nátěry, pomocné práce, 731 506 249.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Odvezu, co uvezu. Polička a okolí. Autodoprava +420 702 006 838.
•
Půjčím osobní auto Škoda Felicia pro občasné cesty. Cena 250 Kč/den. Tel. 704 432 860.
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Poděkování
za přednášku
Ondřeje Landy

Aby nebyl nikdo sám

Tímto děkuji paní Evě Janečkové a Ekocentru
Skřítek za velmi inspirativní a cennou přednášku,
která se konala 7. března v Divadelním klubu.
Životní příběh pana Landy je tak zajímavý, hluboký, silný a dojemný, že přiměje člověka k velmi
vážnému zamyšlení se nad sebou samým a úplnému přehodnocení celého svého dosavadního života, jeho hodnot a priorit.
Pro mne velmi smutným zjištěním byl zoufale
malý počet nás přítomných, posluchačů. Poličáci,
kde jste všichni byli? Každému z vás bych se rád
podíval do očí a vyslechl si, co měl tak důležitějšího, že nemohl přijít.
Se srdečným pozdravem Roman Jílek

Vstupujeme do jarního období a my starší se těšíme, že se zase prohřejeme při pěkném sluníčku.
Úkoly, které jsme si stanovili, byly beze zbytku
splněny.
Došlo ke změně názvu hlavního spolku, následně ke změně názvu naší organizace, a to usnesením Městského soudu v Praze. Nový název našeho
spolku je Senioři České republiky, z. s., Městská
organizace Polička.
Již nyní hlavní spolek Senioři ČR vyhlásil 5. mezinárodní sportovní hry za účasti 6 sousedních
států. Naše organizace se jako každoročně zúčastní a i letos vyšle své zástupce do krajského družstva. V dosavadní bilanci jsme získali již 3 pěkné
medaile.
Ústřední rada SČR vyhlásila petici za prosazení
úlevy placení poplatků za rozhlasové a televizní

Ptejte se,
odpovíme
Květnovým hostem Zdravotně sociální komise
(ZSK) bude Ing. Libor Stráník, ředitel organizace
Poličská Nemocnice s.r.o. I vy byste rádi položili Ing.
Stráníkovi otázku související s Poličskou nemocnicí?
Zeptáme se za vás. Svůj jasně a slušně (podpis vítán)
formulovaný dotaz zašlete do 1. 5. na e-mailovou adresu zsk@policka.org nebo doručte (v obálce označené „ZSK“) do podatelny MěÚ v Poličce. Požádáme
Ing. Stráníka o odpovědi, které zveřejníme v červnové Jitřence. Děkujeme za váš zájem.
Petr Šimon za ZSK

Zveme do
MŠ Čtyřlístek
Pokud se chystáte k letošnímu zápisu do mateřské školy, přijďte se podívat se svým předškoláčkem mezi děti a zároveň se seznámit se zázemím,
které dětem nabízíme.
Ve středu 18. dubna od 8 do 16 hodin jsou pro
vás dveře otevřené. K návštěvě není vhodná
doba mezi 10. – 14. hodinou, kdy jsou děti venku,
obědvají a odpočívají).
Na vaši návštěvu se těší děti a paní učitelky.

vysílání pro důchodce nad 65 let. Naše organizace v krátkém čase získala více jak 150 podpisů na
podporu této petice, která byla odeslána na příslušná místa.
Společenská akce k Mezinárodnímu dni žen
měla velký ohlas s dobrou účastí. Poděkování patří organizátorům, kulturnímu vystoupení SVČ
Mozaika pod vedením paní Faltýnkové a také
vystoupení žen pod vedením paní Jílkové. Naši
muzikanti František Hladík a Pavel Hegr se zpěvačkou paní Andrlíkovou zpříjemnili pěkné odpoledne, všem se to moc líbilo.
Co nás čeká v dubnu? Už 11. dubna se sejdeme
na jídelně DPS při společné besedě se zajímavým
občanem našeho města, beseda začíná ve 14.00
hodin. Výlet do Hořic a Miletína se uskuteční
12. dubna, odjezd v 6.30 hodin z parkoviště pod Tylovým domem, vedoucí Vítězslav Vaněk. Vláčkem
do Oldřiše si vyjedeme 17. dubna, kde si zahrajeme
kuželky, vedoucí Jaromír Faiman. Odjezd vlaku je
v 13.30 hodin z nádraží nebo vlastní dopravou.
Ve dnech 20. až 26. dubna se uskuteční rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, vedoucí Jaromír Faiman, konkrétní informace v nejbližší době sdělí
pořadatel.
I pro další období jsou připraveny zajímavé akce,
upozorňuji členy, aby se včas hlásili u svých vlaštovek nebo přímo u organizátorů těchto akcí.
Zájmové skupiny pokračují ve svých činnostech.
Přeji všem hodně zdraví a veselé nálady do další
práce.
předseda SČR MO Polička

Klub zdraví zve na dubnovou přednášku
O tom, že člověk patří mezi obratlovce, nikdo
určitě nepochybuje. Většina z nás se během života
dostane do situace, kdy si po jednorázové námaze
nebo i kvůli dlouhodobému špatnému držení těla
uvědomí úpornou bolest v oblasti zad, která neustává ani po odpočinku. Páteř totiž tvoří nosnou
oporu a pohyblivý pilíř celého těla a dojde-li k nesprávnému pohybu nebo dlouhodobě zanedbáváme tělesný pohyb a cvičení, v důsledku čehož nám
ochabnou svaly, které páteři a kostem těla pomáhají v jejich funkci, začneme vyhledávat pomoc ortopedů a jiných odborníků, aby naše bolavá záda
uvedli zase do bezbolestného stavu.
Zveme všechny, kteří osobně znají pravidelně
se vracející bolesti zad, na přednášku Romana
Uhrina, zakladatele Klubů zdraví. Dne 11. dubna
od 18.00 hodin si můžete v horní místnosti SVČ
Mozaika vyslechnout jeho přednášku „Narušená

páteř – bolavá záda“. Bude nejen o prevenci, ale
i o nápravě pomocí cvičení i masáží, součástí bude
samozřejmě i diskuze s přednášejícím, který má
bohaté zkušenosti s touto problematikou z Epicentra zdraví EDEN. Příjemnou atmosféru doplní
malá ochutnávka zdravých jídel a šálek osvěžujícího čaje. Recepty pro domácí vyzkoušení si odnesete s sebou.
Bohumír Kolář, český učitel a aforista trefně
vysvětluje: „Máš-li problémy s páteří, je to jasný
důkaz, že nejsi bezpáteřný.“
Přeji vám za tým Klubu zdraví Polička krásné
jaro se spoustou zdravého pohybu v přírodě, přiměřenou námahou v předklonu na zahrádce a pokud možno udělejte něco pro svoje zdraví už tím,
že se rozhodnete přijít mezi nás.
Hanka Ščigelová

Blahopřejeme, Pepíno, jen
tak dál a stálé zdraví
Přátelé, kamarádi, věřte neveřte, za devatero
horami a devatero řekami, dávno tomu, se nám
27. 3. 1968 narodil náš kámoš Pepíček. Ano,
je tomu tak. Náš Pepíno se dožívá padesátky.
A o koho že jde? No přeci o Pepu Vaňka, skvělého parťáka a kámoše. Když nám bylo krásných
osmnáct, říkali jsme si s Pepou, jak jsou ti třicátníci nechutně staří a čtyřicátníci již téměř nepoužitelní, a přiznám se vám bez mučení, že na
padesátku jsme ani ve snu nepomysleli. Ta byla
tak astronomicky daaaalekoooo…
Pepíno, který celý život vydatně podporuje náš
tabákový průmysl a kouří startky bez filtru, se
vyučil zedníkem, ale koníčkem se mu staly opravy a repase aut, které jsou jeho velikou zálibou.
Těsně po vyučení nastoupil (ještě za prezidenta
Husáka) na vojenskou službu k Hradní stráži
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do matičky Prahy a holky říkaly, že mu to moc
slušelo. Celý svůj aktivní život žije se svou milovanou ženou Hankou a mají dvě spokojené děti,
Petru a Tomáše. Jo a abych nezapomněl – Pepa
už je i dědek, má krásnou vnučku Josefínu.
Přátelé, pojďme prosím dodatečně Pepínovi
k jeho narozeninám zavolat či poslat hezkou
SMSku na jeho mobil 724 06 831, a to prosím
pěkně v pracovní dny a nejlépe po 22 h. Pepa je
parťák a vtipný chlapík, nebojte se, on to přijme
s nadsázkou, já mu věřím.
Takže, Pepo, i mně nezbývá než Tobě, můj
veliký kamaráde, popřát vše nejlepší ke krásné „padině“. Díky moc, kámo, že jsem Tě mohl
v životě potkat, z tohoto setkání vzniklo skvělé
kamarádství…
PK
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Stáž v Senátu

Dva cenné kovy na závěr halové sezóny

Ve dnech 12. – 16. února se dvě žákyně oboru Veřejnosprávní činnost ze SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička zúčastnily stáže v Senátu Parlamentu ČR.
A co napsaly o svých zážitcích?
První den jsme absolvovaly prohlídku Valdštejnského a Kolovratského paláce, která se nám velice
líbila. Druhý den jsme byly seznámeny s problematikou držení zbraní. Nejdříve jsme si hledaly informace a poté na toto téma diskutovaly s pracovnicí
z oddělení vztahů s veřejností. Odpoledne jsme se
zúčastnily schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací
prostředky. Ve středu nás čekaly další schůze, tentokrát Ústavně-právního výboru, Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, Výboru pro záležitosti
Evropské unie a ve čtvrtek 12. schůze celého Senátu, na kterou jsme se moc těšily. Poslední den jsme
z 12. schůze pořizovaly zápis.
Celá stáž pro nás byla velikým zážitkem a především zkušeností. Jsme moc rády, že jsme se mohly
stáže zúčastnit a tímto děkujeme naší škole za její
zprostředkování.
Veronika Soukalová a Anička Borovičková,
studentky 4. ročníku oboru Veřejnosprávní
činnost
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První březnový víkend se v atletické hale ve Vítkovicích odehrálo halové mistrovství České republiky
v kategorii starších žáků a žákyň. Poměřit s nimi své
síly přijela do Ostravy i atletka z Poličky Eliška Červená a úspěšně tak uzavřela halovou sezónu.
V sobotu čekal Elišku skok vysoký, do kterého
byla nominovaná jako favoritka s výkonem 166 cm

(pouze třem sportovkyním se v letošní sezóně podařilo tuto výšku překonat). Ve výškařském sektoru
se sešlo celkem 19 atletek, které mezi sebou svedly
vyrovnaný boj. Eliška Červená jako jediná dokázala
překonat výšku 164 cm a stala se tak halovou mistryní České republiky ve skoku vysokém. Další dvě
medaile byly mezi výškařky rozděleny na základě
počtu opravných pokusů, protože výšku 161 cm zdolalo hned 5 děvčat. Eliška si po domluvě s trenérem
Milanem Boučkem nechala nastavit laťku do výšky
170 cm. Tu však naneštěstí nepřekonala a svůj osobní rekord, kterému byla při posledním pokusu velice
blízko, bohužel nevylepšila.
O titul halové mistryně České republiky ve skoku
dalekém se v neděli utkalo 18 dálkařek. Eliška Červená byla podle republikových tabulek i mezi o rok
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staršími soupeřkami jednou z kandidátek na vítězství. Její nejdelší pokus o délce 535 cm znamenal
zisk bronzové medaile. Zlatou medaili za výkon 547
cm brala Kateřina Kadavá z AC Jablonec nad Nisou
a stříbro Františka Rappová z TJ LIAZ Jablonec nad
Nisou (543 cm).
Celková bilance z halové sezóny 2018 je pro Elišku
Červenou naprosto neuvěřitelná: 3. místo ve víceboji
na mistrovství Moravy a Slezska, třikrát 1. místo na
přeborech Pardubického kraje, titul mistryně České
republiky ve víceboji, titul mistryně České republiky
ve skoku vysokém a 3. místo na mistrovství České
republiky ve skoku dalekém.
Doufejme, že nám i ve zbytku letošní sezóny Eliška do Poličky přiveze další medaile a naváže tak na
svou úspěšnou halovou sezónu v kategorii starších
žákyň. Velkou novinkou bude pro Elišku sedmiboj,
ve kterém poprvé okusí běh na 100 m překážek a hod
oštěpem.
Na závěr bych rád poděkoval ZŠ Na Lukách, která
Elišce vychází velice vstříc a umožňuje jí tak kvalitní
přípravu na absolvování všech velkých závodů.
-lč-

Tři dny „u dírek“ se Zimním lososem
Famózní akci připravilo Rybářské sdružení Vysočina Polička pro příslušníky Petrova cechu na dny
23., 24. a 25. února (pátek, sobota, neděle). Měla to
původně být jakási náhrada za 5. ročník Únorové
dírky, která se 10. února nemohla konat kvůli nedostatečně pevnému ledu. Jenže pak začalo pořádně
mrznout a ukázalo se, že rybařina „na dírkách v ledu“
je velice oblíbený způsob lovu, tím spíše, že rybáři už
byli pořádně „nažhavení“. Potvrdil to i počet účastníků.
Hospodář RS Jaroslav Martinů: „Čekali jsme na
mrazy dlouho, až jsme se konečně dočkali. Ukázalo
se, že o závody je obrovský zájem, bylo vidět, že lidé
jsou natěšení a tak jsme vymysleli akci, která nemá

Konečné výsledky. O umístění závodníků rozhodoval součet délek pěti nejdelších ulovených ryb.
Pátek 23. února – 85 závodníků. 1. Jan Malík (231
cm), 2. Milan Vymazal (217 cm), 3. Honzík Škraňka
(214 cm) atd. Nejdelší a nejtěžší losos: Jan Malík (65
cm, 3,7 kg). Nejlepší mladý rybář: Pepík Konopásek.
Sobota 24. února – 166 závodníků. 1. Pepa Konopásek (251 cm), 2. Petr Bém (242 cm), 3. Roman Krištof
(230 cm) atd. Nejdelší losos: Vladimír Škoda (65 cm).
Nejtěžší losos: Josef Souček (3,3 kg). Nejlepší mladý
rybář: Tomáš Belli. Neděle 24. února – 103 závodníků. 1. Adam Polívka (234 cm), 2. Milan Vymazal (231
cm), 3. Václav Zatloukal (228 cm) atd. Nejdelší a nejtěžší ulovený losos: Lukáš Hrivňák (60 cm, 3 kg).

Turnaj ml. přípravek Polička 18. 2.
Na domácím turnaji nás reprezentovali opět
dva týmy. Každý v jiných úlohách. Hráči staršího ročníku mohli pomýšlet na mety nejvyšší.
Ti mladší hlavně nasbírat zkušenosti z velkých
turnajů a zkusit si, jaké je to hrát proti týmům
převážně starších ročníků.
Ti starší svedli velkou bitvu s hráči Chocně ve
fantastické atmosféře, kterou vytvořili fanoušci
obou týmů. I když tento zápas branky nenabídl,
zápas to byl skvělý, a našim hráčům zaručil celkové vítězství v turnaji. Gratulujeme.
Ti mladší bojovali, snažili se, ale soupeři byli
nad jejich síly. V některých zápasech nám chybělo malinko, aby zápas dopadl opačně, ale to je
kdyby. I tak hráči předvedli v některých zápasech
slušné výkony a za to je musíme pochválit. Škoda,
že jsme nedokázali vstřelit alespoň branku.
Na turnaji se představili tito hráči:
Tým starších: Hájek, Šimek, Konopásek, Kastner, Husák, Sedlák, Šedajová, Mužík, Pavlík V.
Tým mladších: Zach, Sedláková, Pulko, Roušar, Moučka, Nunvář, Chorvatovič, Drobný, Jílek,
Jandera
Hráčům gratulujeme k dosaženým umístěním.
K tomu, aby si hráči mohli zahrát na domácím
hřišti takto kvalitně obsazený turnaj, patří veliké poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Myslím, že turnaj se i tentokrát odehrál ve skvělé
atmosféře, s bezvadně fungující organizací. Za to
vše patří velký dík právě vám, milý rodiče
Moc vám děkujeme. Jste skvělí. Vaši hráči
a trenéři.

Vítěz sobotního závodu Pepa Konopásek
s pohárem a hospodář RS Vysočina
Jaroslav Martinů
obdobu – závody tři dny po sobě. Takový malý
zimní maratón. Každý závod je samostatný, samostatně oceněný. Rozdáváme poháry třem nejlepším
závodníkům, dále za nejdelší a za nejtěžší ulovenou
rybu. Páteční závod se konal odpoledne po pracovní
době, sobotní a nedělní dopoledne. V pátek závodilo 85 rybářů, v sobotu 166 a v neděli 103. Přestože
zarybnění revíru bylo od minulých závodů bohaté,
přidali jsme další 4 000 pstruhů v rozpětí od 30 do
60 cm a o váze od 0,3 do 4 kg. Už první minuty závodu ukázaly, že úlovky budou skvělé – jeden ze závodníků ulovil během 12 minut pět ryb. Máme z toho
pochopitelně radost a těší nás spokojenost účastníků. Musím dodat, že nejdůležitější u takovýchto závodů je bezpečnost. Nemůžeme si dovolit, abychom
cokoliv podcenili. Je nutné prověřit jak silný je led,
nejsou-li místa, kde je slabší atd. Je to prostě velká
starost a já si vždycky oddechnu, když led zmizí.“

Fotbal

Kategorie dětí: 1. Lukášek Krištof (194 cm), 2. Pepík
Konopásek (186 cm), 3. Damián Šafek (178 cm).
Za krále třídenního rybářského maratonu byl vyhlášen Milan Vymazal, který se dokázal v každém
závodě umístit mezi deseti nejlepšími borci s celkovým hodnocením 642 bodů. Velký souboj svedl
s Pepou Konopáskem, kterému se v neděli nedařilo.
Každopádně jsme byli svědky, neváhám říci, monstrakce, která nepochybně vejde do dějin rybářství
nejen v Poličce.
text a foto: L. Vrabec

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Turnaj ml. přípravek 3. 3. – Holice
Poslední zimní halový turnaj před jarní sezonou sehráli hráči roč. 2009 pod taktovkou úspěšného trenéra Pavlíka. V turnaji jsme sehráli i zápas proti dívčímu týmu z Pardubic. Hráči prodali
své tréninkové snažení v plné míře a v turnaji ani
jednou nezaváhali. Odvezli jsme si nejen cenu
pro vítězný tým, ale také cenu pro nejlepšího
hráče (V. Pavlík) a také střelce (M. Sedlák). Halovou sezonu můžeme hodnotit velice slušně. Tým
se prezentoval dobrými výsledky i předvedenou
hrou. Nezbývá než popřát hráčům, aby navázali
na tyto výsledky i v jarní části sezony.
Poděkování patří všem rodičům a fanouškům,
kteří nás podporovali na halových turnajích.
Sestava: Navrátil, Konopásek, Šimek, Hájek,
Pavlík V., Pavlík J., Kastner, Šedajová, Sedlák +
naši skvělí fanoušci
Výsledky:
Polička – L. Bohdaneč 4:0 (Hájek, Sedlák 2 x,
Pavlík V.)
Polička – Holice 4:2 (Pavlík V. 2 x, Sedlák
2 x)
Polička – DFO Pardubice 8:0 (Kastner, Pavlík V., Konopásek, Hájek 2 x, Sedlák 3 x)
semifinále: Polička – H. Jelení 2:0 (Sedlák,
Pavlík J.)
finále: Polička – Cidlina 4:2 (Pavlík V. 4 x)
Trenéři: Pavlík, Mlynář
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Nejšikovnější
výškař ZŠ Na
Lukách OPEN

Tenis

V pátek 2. března byl ukončen sedmý, na Lukách
šestý, seriál soutěže ve skoku vysokém.
I poslední, pátý závod, jehož se účastnilo 16 dívek
a 19 chlapců, byl velmi zajímavý a výkonnostně hodnotný. Pozorný čtenář výsledkové listiny si možná
všiml zvýrazněných čísliček. Ty jsou dokumentem,
že tyto výkony i v závěrečném skákání osvěžily statistiku rekordů. A to dokonce čtrnáctkrát! Zasloužili
se o ně tři dívky a rovněž tři chlapci. Hrdinou byl
rozhodně Servik Boháč, který se jako první v našem
závodě dokázal přeskočit. A i v hlavní soutěži o titul
Nejšikovnější výškař má jako první kladnou hodnotu + 1 cm. Dalším byl David Beneš. Ten se zapsal
nejen nejlepším výkonem 186 cm z kola předešlého.
Dokázal o sedm cm vylepšit součet tří výkonů Pepy
Vopařila z roku 2009 na 548 cm.
Obdobně v dívčích kategoriích jsou dvě hrdinky.
Dokázaly posledním závodem ve všech čtyřech hodnoceních změnit zápisy. Obě potvrdily velké nadání
pro atletiku. Mladší z nich je Natálie Kadidlová, třetí
nejmenší závodnice. Druhou je již zkušená Kristýna
Šafářová. Výškový rozdíl mezi nimi je 19 cm. Ve výkonnosti je zatím malinko větší.
Třetí dívkou měnící zápisy je talentovaná Denisa
Dvořáčková z Nového Města. A dvakrát to na poslední chvíli dokázal i svitavský Dan Zoicas.
A aby statistika byla úplná – v celém seriálu se objevilo 60 jmen, 23 dívek a 37 chlapců. Všechna kola
absolvovaly tři dívky – Magda Otcovská, Žaneta Petrásová a Amálka Bednářová. Chlapců osm – Servy
Boháč, brácha Panky, Staník, Tomášové Nykl, Bednář a Mach, Samuel Šafář a Jirka Trnka.
A nakonec tradiční poděkování. Hlavnímu sponzorovi – vedení ZŠ Na Lukách za poskytnutí tělocvičny, Atletice Poličky za financování odměn v podobě
pohárků, medailí a diplomů. Zástupci ŠSK při ZŠ Na
Lukách Staníkovi Nožkovi a zdravému jádru družstva mužů a žen za víc než vydatnou pomoc nejen při
závěrečném závodu, ale po celý půlroční seriál.
Kdo z čtenářů má zájem o podrobnější výsledky,
najde je na www.atletikapolicka.wgz.cz včetně odkazu na fotogalerii.
Miloslav Červ

17. 2. turnaj starších žákyň vyšší kategorie B v Brně. Z našich hráček startovala Simča Válková a brala body za jednu výhru ve dvouhře a za
3. místo ve čtyřhře.
17. 2. turnaj mladších žáků a dorostenek v Poličce. Nejlépe se dařilo Dušovi Zahradníčkovi, který
ve dvouhře získal 3. místo, 3. místo získal také Samik Šafář ve čtyřhře a navíc vyhrál jeden zápas ve
dvouhře. Další zkušební zápas odehrál také Ivánek
Mořkovský.
Mezi dorostenkami se snažily dosáhnout na body
Šárka Uhlířová a Kačka Kotvová.
24. 2. se konal Oblastní přebor ve Svitavách v kategorii minitenis. Z našich nejmenších se zúčastnili
Filípek Mořkovský 8. místo a Dorotka Chalupníková 10. místo.
V sobotu 3. 3. se uskutečnilo v Poličce Mistrovství Pardubického kraje ve čtyřhře mužů, za účasti
osmi dvojic. Ve dvou skupinách se bojovalo o co nejlepší pozice pro čtvrtfinále, semifinále a finále, ve
kterém se utkali Kubát – Souček a Vrzala – Kopecký. Po výhře 6:1 se z titulu raduje sehraná a jen těžko porazitelná dvojice Martin a Pavel. Gratulujeme.
Konečné pořadí:
1. Kubát Martin – Souček Pavel
2. Vrzala Tomáš – Kopecký Radek
3. Novákovi Aleš a Daniel a Střílek Jirka – Kolář
Michal
5. – 8. Zakouřil Martin – Moravec Jan, Slaný
Filip – Švejda Filip, Rybišár Míra – Vojtíšek Ríša
a Grim David – Šedý Jaroslav

na 11. místě skončila Anežka Zahradníčková a na
12. místě Nikolka Petrásová.
Mezi chlapci byl Marťa Chalupník na 11. místě
a Míša Kössler na 13. místě.
-zj-

Volejbal v rukách amatérů
je stále aktuální
Je až k nevíře, že se amatérský tým volejbalových
nadšenců, založený na základech hráčů THT Polička
s.r.o., schází pravidelně každý týden již více než 20
let u tak krásného týmového sportu, jako je právě volejbal. Za tuto dobu se vyzkoušela tehdy zbrusu nová
tělocvična ZŠ Na Lukách, kvalitní a stále nepřeko-

Turnaj přípravek
v Poličce
Tak jako každý rok jsme se letos 17.–18. 2. rozhodli uspořádat pro mladé adepty kulatého nesmyslu halový turnaj. Tentokrát nás do poslední chvíle provázely obavy s obsazením turnaje. Řádí chřipky, a tak
jsme museli trochu improvizovat, jelikož na poslední
chvíli došlo k odhlášení týmů z turnaje. Organizačně
se vše povedlo. Kvalita turnaje rozhodně neutrpěla.
Myslím si, že se nám daří pořádat turnaje na velmi
vysoké úrovni. Po oba dny jsme měli v turnaji dva
týmy. A každý den se nám podařilo vybojovat medailové umístění.
Jsme moc rádi, že se nám daří pořádat takovéto
akce, ale bez podpory našich partnerů by určitě turnaj neměl takovou kvalitu a materiální zajištění. Za
to vše patří velké poděkování našim sponzorům: SK
Polička, město Polička, Gymnázium Polička, Pekárna Borová, trafika U Kubátů, Strefa, Apolo CZ, Bohumír Bárta.
V neposlední řadě musím poděkovat všem nejmenovaným lidičkám, kteří se starali po oba dny o hladký průběh turnaje. Velice si toho vážíme a za to vám
patří velký dík.
Největším poděkováním pro nás všechny však
byly usměvavé tváře všech hráčů, kteří na tomto turnaji předváděli skvělým fanouškům své umění.
Organizační tým turnaje všem děkuje.
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3. 3. turnaj starších žákyň v Chocni. Jednu výhru
ve dvouhře zaznamenaly Šárka Uhlířová a Kačka
Kotvová. Kačka ještě získala 2. místo ve čtyřhře.
10. 3. turnaj starších žákyň vyšší kategorie B v Olomouci. Simča Válková zaznamenala dvě
výhry ve dvouhře a jednu ve čtyřhře.
10. 3. babytenisový turnaj v Poličce. Mezi děvčaty získala pohár za 3. místo Štěpánka Vodehnalová,
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naná parketová podlaha poličské sokolovny a stále
lákavé zázemí sportovní haly Gymnázia Polička.
Vzpomeňme také na několik ročníků amatérských
volejbalových turnajů poličských i přespolních týmů,
organizovaných několika nadšenci PVL (poličské volejbalové ligy), kterých jsme se vždy velice rádi účastnili. Dnes nám tyto souboje týmů velice chybí.
Jen těžko bychom vzpomínali na všechny hráče,
kteří prošli naším týmem a přispěli k tomu, že bylo
téměř vždy s kým a proti komu hrát. Někteří přišli
a odešli, jiní setrvali v týmu tak dlouho, jak jim zdraví, věk, rodičovské povinnosti a síly dovolily. Najdou
se i tací, kteří byli u založení týmu a jsou po celou
dlouhou dobu aktéry pravidelného hraní.
Moc rád bych poděkoval dřívějším i současným
spoluhráčům stále aktivního amatérského týmu
THT, že se můžeme scházet a s chutí hrát. Zejména
děkuji Tomáši Bartošovi za jeho organizaci nejen našich pravidelných tréninků.
Všem volejbalovým nadšencům třikrát „Zdar!
Zdar! Zdar!“
MB

Turisté zvou

Zprávy oddílu ledního hokeje
úterý 20. 2. Choceň – Polička
6:4 (1:1, 3:2, 2:01)
branky: Boháček L. 2, Husák, Zobač
Spartak se ujal vedení, ale domácí Choceň stihla do konce první třetiny vyrovnat. Ve druhé části odskočila o dvě branky, ale Spartak vyrovnal.
Jenže soupeř trestal chyby, třeba když ve vlastním
oslabení skóroval. A to ještě Polička neproměnila
trestné střílení.
čtvrtek 22. 2. Polička – Choceň
2:13 (1:4, 1:3, 0:6)
branky: Hejtmánek D., Švejda
Ve druhém utkání Spartak nepředvedl vůbec nic
a svoji účast v letošním ročníku KHL tímto zápasem ukončil.
V sobotu 3. 3. tak jako loni před koncem sezony uspořádal HC Spartak Polička celodenní turnaj přípravek ročník 2009. V příjemné atmosféře změřilo svoje síly 8 mužstev. Vítězem se stala
Kometa Brno, která v celém turnaji ztratila pouze
jeden bod, a to s domácím Spartakem. Další umístění: 2. Pardubice „2“, 3. Pardubice „1“, 4. Žďár
nad Sázavou, 5. M. Třebová, 6. Polička, 7. Hlinsko,
8. Choceň.
st. dorost:
Nový Bydžov – Polička
10:3
Polička – Lanškroun
3:2 SN

V. Meziříčí – Polička
Polička – Hlinsko
ml. dorost:
Polička – Náchod
Litomyšl – Polička
Polička – M. Třebová
Opočno – Polička
Jaroměř – Polička
Polička – Lomnice n. P.
ml. žáci:
Hlinsko – Polička/Skuteč
Polička/Skuteč – Choceň
Polička/Skuteč – Litomyšl
Polička/Skuteč – Č. Třebová
Lanškroun – Polička
přípravka:
2008: Litomyšl – Polička
Polička – Chrudim
2009: Litomyšl – Polička
Polička – Pardubice „A“
Polička – Chrudim „A“
2010: Polička – Pardubice „A“
Polička – Chrudim „A“
2011: Polička – Pardubice
Polička – Hlinsko

3:2 SN
4:8
9:2
5:3
3:5
6:9
11:2
4:6
14:0
0:7
1:4
1:7
4:4
7:5
2:6
7:5
8:7
9:7
3:11
4:7
9:15
18:5

výbor oddílu LH

Volejbalové zprávy
Přípravka dívky
Dalším kolem pokračovala krajská soutěž přípravky dívek. A tým ve finálové skupině tentokráte bral
druhé místo, a to po remízách s Lanškrounem a Dolním Újezdem. Celkově však děvčata drží prvenství.
Ve vedení jsou o 12 bodů. B tým uhájil B skupinu
a dařilo se C, D týmům, které shodně postoupily do
vyšších skupin. Do konce soutěže zbývají tři kola. Pořadí dalších 9., 19., 32. místo.
Mladší žákyně
Další dvě kola mají za sebou mladší žákyně. Teď
už jim zbývá poslední měření sil 7. 4. s Českou Třebovou a Dolním Újezdem. Celkem snadno si poradila s Chocní a Dolním Újezdem, ale následující kolo
přineslo dvě těžké pětisetové bitvy, které děvčata
uválčila ve svůj prospěch. Před posledním kolem je
tedy rozhodnuto, neboť náš náskok je opět exkluzivní. Rýsuje se zlatý dabl. B tým má skvělou partu, na
začátku sezóny dokázal postoupit z poslední skupiny,
ale poté vždy uhrál remízu se soupeřkami 1:1 a zůstal
v poslední skupině. Nejvícekrát se střetl se soupeřkami z České Třebové.
Mladší žáci
Chlapci dohráli svoji soutěž začátkem března
v České Třebové. Jejich výkon na soupeře z Litomyšle, Letohradu a České Třebové nestačil. V konečné
tabulce chlapci obsadili 6. místo.
Starší žákyně
Přestože krajská soutěž ještě nekončí, poličské
starší žákyně mají dohráno. V posledním kole mají
volný los. Poslední dvě kola na konečné bramboře
nic nezměnily. Vše jako přes kopírák z první části
soutěže. Konec přišel v pravou chvíli, protože základ starších žákyň se rozsypal jako balíček karet.

V posledních dvou kolech zachraňovaly body mladší
žákyně. Na domácí palubovce jsme do puntíku splnily 6 povinných bodů a potrápily Českou Třebovou,
která postupuje na MR starších žákyň. V dohrávce

v Lanškrouně Terka pokořila oddílový rekord. V prvním zápase nasázela Letohradu kanára. Plných 25
bodů bylo v její režii a v dohrávce holek v poli. Druhý
set již nějaké bodíky soupeř uhrál. Ve druhém zápase jsme zaskočily vedoucí Lanškroun, vedení 5:0
bylo příslibem, ale chybujeme daleko více než soupeř.
Dohrán máme i Český pohár. V letošním ročníku
jsme byly velmi úspěšné, na hřišti se vystřídala celá
plejáda hráček, poslední kolo zachraňovaly mladé
naděje. Výrazný posun proti loňsku je obrovským
úspěchem party holek volejbalistek. Trošku mrzí nepostup mezi VIP elitu, bylo to letos jen o fous.
-har-
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pondělí 2. dubna – Velikonoční vycházka
Odjezd objednaným autobusem v 8.30 h. od nádraží ČD do
Poříčí u Litomyšle na naučnou
stezku „Kolem Štimberka“. Odtud po neznačené cestě do Budislavi a dále pokračujeme po žluté značce k rybníku Zimka.
Po cykloznačení přes Královec do Borové, vlakem do Poličky.
Trasa 16 km. Vycházku připravila Zdena Mihulková.
středa 11. dubna – Kavinským potokem
Linkovým autobusem do zast. Trpín – Hlásnice
s odjezdem z aut. nádraží v 9.33 h., zast. Polička
most 9.35 h.
Trasa asi 10 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
sobota 14. dubna – Vandr skrz Maló Hanó
Druhý letošní turistický pochod připravili naši
kamarádi v Moravské Třebové. Vypravíme se na
něj osobními auty.
pátek 20. dubna – Ukliďme Česko
Již několik let se náš odbor zapojuje do celostátní akce k úklidu turistických cest. Sraz účastníků
v 16.00 h. pod Tylovým domem.
Informace podá Vlad. Uhlíř.
středa 25. dubna – 800 Žďárských vrchů
Odjezd z Poličky autobusem v 10.40 h. na zastávku Líšná, hájenka a absolvujeme první dva vrcholy přesahující výšku 800 m n. m. Jako první nás
čeká vrcholek Bohdalce 801 m n. m. pokračovat
budeme do Odrance a dále na silnici mezi Koníkovem a Pohledcem. Odbočíme na Paseckou skálu
812 m n. m., dále půjdeme většinou neznačenými
cestami směrem k Novému Městu na Moravě. Cestou odbočíme na Vávrovu skálu 749 m n. m., sejdeme do Pohledce a po cyklostezce do Nového Města.
Trasa je asi 12 km, možnost ukončit v Pohledci
a počkat zde na autobus. Návrat autobusem z Nového Města v 16.10 h.
sobota 29. dubna – Krounka
Odjezd z Poličky autobusem v 11.15 h. do Předhradí. Odtud se vydáme k řece Krounce. Projdeme
malebné partie Šilinkova dolu a budeme pokračovat údolím řeky do Kutřína a dojdeme přes Perálec do Zderaze. Návrat autobusem ze Zderaze je
v 17.37 h., do Poličky přijedeme v 18 h.
Trasa je asi 9 km. Na vycházku zve Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy a Polička zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude konat v pondělí
16. dubna od 14.30 h. ve Fabrice ve Svitavách.
Příznivce kondičních vycházek zveme v sobotu
28. dubna na vycházku po Poličce spojenou s pálením čarodějnic, které se uskuteční na stadionu v Poličce. Sraz účastníků vycházky v 10.30 h. na vlakovém nádraží v Poličce. Občerstvení zajištěno.
V sobotu 24. 2. jsme uspořádali vycházku po Poličce zakončenou přednáškou JUDr. Tomanové. Akce
se zúčastnilo okolo 50 našich členů. Vycházka i přednáška se vydařila, všichni zúčastnění byli spokojeni.
V březnu nás navždy opustil náš dlouholetý člen
Stanislav Jílek. Tímto mu věnujme tichou vzpomínku.
Brokl Pavel, předseda
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí
3. úterý
4. středa

5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle
9. pondělí
10. úterý
11. středa

12. čtvrtek
13. pátek
14. sobota
15. neděle
16. pondělí
17. úterý
18. středa

19. čtvrtek
20. pátek
21. sobota
22. neděle
23. pondělí
24. úterý
25. středa

26. čtvrtek
27. pátek
28. sobota
29. neděle
30. pondělí

13.00-19.00
svátek – zavřeno
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejnost rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
12.00-17.00, 17.00-18.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
10.00-12.00, 13.00-16.00, 18.0020.00, 16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejnost rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
10.00-12.00, 13.00-16.00, 18.0020.00, 16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejnost rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
10.00-12.00, 13.00-16.00, 18.0020.00, 16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejnost rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
10.00-12.00, 13.00-16.00, 18.0020.00, 16.00-18.00 kurzy

dospělí 5 vstupů
děti (3 – 15 let) 15 vstupů
děti (3 – 15 let) 10 vstupů
děti (3 – 15 let) 5 vstupů
držitel ZTP nebo ZTP/P:
dospělí
děti

50 Kč/h
25 Kč/h
zdarma
640 Kč
425 Kč

25 Kč/h
13 Kč/h

Provoz sauny
muži – středa a pátek 16.00–20.00 h
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 h
ženy – sobota
14.30–16.55 h
společná – sobota
17.00–20.00 h
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je také
možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny
si může půjčit osušku nebo prostěradlo (poplatek dle
platného ceníku).

Návštěvník fitcentra, který jde po cvičení plavat,
uhradí předem 15 Kč/15 min plavání. Kupony na 15
min plavání dostane návštěvník při platbě v pokladně.
Návštěvník sauny, který jde plavat před saunováním, uhradí 25 Kč za každou započatou ½ hodinu.
Permanentky zakoupené v roce 2017 si zachovávají svoji platnost až do vypršení termínu. Permanentky zakoupené do 31. 3. 2018 si zachovávají svoji
platnost do vypršení termínu.
Ostatních provozů, např. sauny, výuky plaveckých
škol, kurzů, se zvýšení cen v roce 2018 netýká.
Daňové doklady pro pojišťovny nebo zaměstnavatele za permanentky pro dospělé nebo děti hlaste
v pokladně před zaplacením. Děkujeme.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %).

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
14.00–17.00 h
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího
Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Zimní stadion bude v dubnu uzavřen. Od 2. května
bude v provozu in-line plocha. Rozpis in-line bruslení bude vyvěšen na stránkách www.tespolicka.cz
a ve vývěsce na zimním stadionu.
Objednávky na pronájem in-line plochy – kontakt:
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427, zimnistadion@tespolicka.cz.

Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upozorňujeme vás na dodržování provozní doby plaveckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle do
20.00 h. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste svoji
činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte
klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 h. Po zavírací době není možné, abyste se nadále zdržovali
v prostorách bazénu, fitcentra a sauny. Teplota vody
v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C a vířivky 35 °C. Vstup na bazén je započítán od převzetí
do předání klíčku od kabinky.
Zájemci o kurzy pro děti, dospělé neplavce
a zdokonalování plaveckých stylů, volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Facebook: Plavecký bazén Polička

Změny od 1. dubna 2018
Od 1. dubna zahajujeme nedělní provoz plaveckého bazénu od 13 do 19 h.
Ranní plavání od 6 do 7.30 hod. bude probíhat
v úterý, středu a čtvrtek. V pondělí a v pátek je ranní
plavání zrušeno.
Nový ceník
veřejné plavání:
dospělí 
děti od 3 let do 15 let
děti do 3 let 
permanentka:
dospělí 15 vstupů	
dospělí 10 vstupů 

Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová 731 020 030,
plaveckaskola@tespolicka.cz.

215 Kč
300 Kč
200 Kč
100 Kč

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Andrea Zachová bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, Zdena Mihulková 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz.

Poděkování Jitce
Kmoškové
K 31. 3. 2018 dochází v plaveckém bazénu
a na koupališti k předání pomyslného štafetového kolíku. Štafetu bude předávat naše dlouholetá kolegyně, vzácná a obětavá žena – paní Jitka
Kmošková. Jitka byla součástí chodu plaveckého
bazénu a koupaliště od roku 1991 a vedoucí se stala v roce 2002.
Plavecký bazén se pod jejím vedením změnil
v doslova multifunkční centrum, kde pod jednou
střechou působí plavecká škola, plavecký oddíl
Orka, probíhá řada kurzů, je zde finská sauna,
posilovna, kosmetika, masáže, kadeřnictví a prostory plaveckého bazénu využívá pro svoji činnost Speciální základní škola Bystré.
Ze všech úspěchů, kterých Jitka při vedení plaveckého bazénu dosáhla, chci vyzdvihnout zavedení kurzu plavání kojenců a batolat. Jitka jako
„plavací teta“ zbavila ostychu z vody stovky dětí
z Poličky a jejího okolí.
Za úspěšnou dlouholetou spolupráci chci Jitce
jménem společnosti i jménem svým poděkovat
a zároveň se těším na další spolupráci při zajišťování provozu plaveckého bazénu a koupaliště.
Od 1. 4. přebírá zmíněný pomyslný štafetový
kolík Mgr. Andrea Zachová. Věřím, že při naší
spolupráci navážeme na vše dobré, čeho bylo dosaženo pod vedením paní Jitky Kmoškové, ale
zároveň přizpůsobíme provoz plaveckého bazénu
a koupaliště současným potřebám, očekáváním
a požadavkům návštěvníků obou zařízení.
Za T.E.S. s.r.o. – Ing. Cobe Ivanovski
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

